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Voorwoord 

Voor u ligt mijn bachelorscriptie, waarmee ik het overbruggingsjaar tussen mijn eerder afgeronde 
bachelor opleiding en de master Sociale Geografie afrond. Bij de keuze voor een onderwerp werd 
mijn aandacht meteen getrokken door het thema grensregio's. De interesse was in een eerdere 
cursus ook al gewekt en gedurende stages voor mijn vooropleiding had ik al enige ervaring met deze 
locaties, dus was voor mij de keuze snel gemaakt. 
 
 Gedurende een periode van ongeveer drieënhalve maand heb ik mij verdiept in grensregio's 
en in het bijzonder in combinatie met affective distance, ofwel sociale afstand. Uiteindelijk zijn deze 
twee elementen samengekomen op het grondgebied van de gemeente Hulst. Deze claimen namelijk 
de meest Vlaamse stad van Nederland te zijn, wat duidt op een kleine sociale afstand tussen Hulst en 
het Vlaamse. Die uitspraak is vanuit een ander perspectief tegen het licht gehouden van de Bogardus 
social distance scale, waarmee uiteindelijk kan worden getoetst in hoeverre er sprake is van afstand.  
 
 Gedurende de laatste maanden heb ik uit verschillende hoeken hulp en medewerking 
gekregen. Daarvoor wil ik tot slot nog een aantal mensen in het bijzonder bedanken. In de eerste 
plaats mijn begeleider mevr.  B. Szytniewski voor haar input gedurende de laatste paar maanden. 
Daarnaast wil ik ook de gemeente Hulst bedanken en in het bijzonder dhr. van Steveninck om hun 
kant van het verhaal toe te lichten. En natuurlijk bedank ik ook dhr. de Schepper, mevr. de Bruijn, dhr. 
Sponselee en dhr. Picavet voor hun bereidheid om mee te werken aan dit product. 
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Samenvatting 

In dit onderzoek is de gemeente die claimt over de meest Vlaamse stad van Nederland te beschikken 
tegen het licht van sociale afstand gehouden. De Zeeuws-Vlaamse gemeente Hulst vermeld 
prominent op hun website dat Hulst de meest Vlaamse stad van Nederland en dat is dan ook de 
aanleiding van dit onderzoek. Grofweg valt er een tweedeling te maken voor dit onderzoek, met aan 
de ene kant de gemeente en aan de andere kant de bewoners. De eerstgenoemde is gevraagd naar 
de beweegredenen voor een dergelijke uitspraak, terwijl bij de bewoners de uitspraak is getoetst. Er 
is daarbij gekozen voor een kwalitatieve methode, namelijk (diepte-)interviews, aangevuld met een 
klein deel eigen observatie. Op deze manier wordt er inzicht verkregen in beide standpunten en 
kunnen beiden worden gekoppeld aan het theoretische aspect, in dit geval sociale afstand en in het 
bijzonder de Bogardus social distance scale.  
 
 De Bogardus social distance scale is een schaalverdeling die voornamelijk wordt gebruikt om 
afstand tussen minderheidsgroepen in grote steden te bepalen, maar is na een kleine wijziging 
uitstekend toepasbaar op de casus in Hulst. Deze wijziging is eigenlijk een beschrijving van hoe de 
verschillende categorieën moeten worden geïnterpreteerd voor deze casus. Na deze beschrijving is 
het mogelijk de resultaten vanuit de interviews, van zowel de gemeente als de bewoners, op een 
beargumenteerde wijze te plaatsen op de schaal en op die manier antwoord te geven op de 
hoofdvraag van het onderzoek, namelijk in hoeverre er sprake is van afstand tussen Hulst en het 
Vlaamse/Belgische. 
 
 Alvorens deze plaatsing kan plaatsvinden is het hoofd van de afdeling ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente gevraagd naar de achterliggende gedachte achter de uitspraak meest 
Vlaamse stad van Nederland en in het bijzonder gevraagd naar kenmerken en elementen waaraan 
een buitenstaander dat Vlaamse kan zien of anders kan ervaren. De oorsprong van de uitspraak blijkt 
voornamelijk te liggen en de historie en uitingen daarvan die vandaag de dag nog altijd zichtbaar zijn. 
Het grondgebied van de gemeente behoort sinds de afscheiding tussen België en Nederland in 1830 
pas echt tot Nederland. Al die tijd daarvoor zijn er wel duidelijke connecties met het Vlaamse 
gevonden, hoewel onderbroken door een aantal bezettingen, zo werden bijvoorbeeld stadsrechten 
verkregen van een Vlaamse graaf. Deze historie kan worden gekoppeld aan de ligging, het 
grondgebied eindigt bij de grens met België, en nog een aantal kenmerken als het dialect en het 
stemgedrag en een connectie lijkt al onvermijdelijk. De Vlaamse invloed, vanuit de historie, is fysiek 
het beste zichtbaar in het centrum van de stad Hulst, maar in de gehele gemeente als er wordt 
gekeken naar de karaktereigenschappen van de mensen. Hierdoor zou volgens de gemeente ook wel 
mogen worden gesteld dat het de meest Vlaamse gemeente is van Nederland. Als dit wordt geplaatst 
op de schaal van Bogardus is een categorie die een sterke binding aangeeft de meest logische. De 
vertegenwoordiger van de gemeente vindt de meest positieve niet van toepassing, omdat er op basis 
van de periode dat men daadwerkelijk tot Nederland behoort en de huidige wet- en regelgeving toch 
duidelijk verschillen zijn ontstaan tussen Hulst en het Belgische/Vlaamse. De categorie "to my club as 
personal chums" past het beste bij het standpunt van de gemeente. De Belg/Vlaming moet gezien 
worden als een goede vriend, waar men veel contact en een groot aantal overeenkomsten mee heeft. 
 
 Vervolgens is er aan een viertal bewoners, met verschillende achtergronden, gevraagd om 
eens kritisch te kijken naar de uitspraak van de gemeente en vervolgens aan te geven in welke mate 
hun zich emotioneel verbonden voelen met het Belgische/Vlaamse en dus afstand ervaren. Hoewel 
de bewoners een aantal kleine kanttekening plaatsen bij de uitspraak hebben ze over het algemeen 
hetzelfde beeld. Ingegeven door de historie en de ligging is er een duidelijk link te leggen tussen 
Hulst en het Belgische/Vlaamse. Dat is vandaag, volgens de bewoners, nog zichtbaar in het 
Bourgondische karakter, de gemeentevlag, het voorzieningenaanbod, de sfeer, toerisme, het gevoel 
voor beide landen en het karakter van de bewoner. Zo lijkt de vlag verdacht veel op de Vlaamse vlag, 
zo draaien er binnen de gemeente voorzieningen voornamelijk op Belgische bezoeker en vallen de 
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Vlaamse bezoekers nauwelijks te onderscheiden van de Hulstenaar. Dat gaat zelfs zo ver dat er 
wellicht niet eens meer sprake is van toerisme, maar dat deze Vlamingen er gewoon bij horen, 
hetgeen dan weer leidt tot uitspraken in de trant van er hangt hier een vakantiesfeer. Net zoals bij de 
gemeente wordt er echter opgemerkt dat er ook verschillen zijn, voornamelijk op basis van wet- en 
regelgeving, waardoor er meermaals wordt benadrukt dat de bewoners van Hulst zeker geen 'echte' 
Belgen zijn. Dat ervaren ze zelf op deze manier, maar ook de Belgen vinden dat ze niet hetzelfde zijn. 
Ook in dit geval is er, bij een koppeling aan de Bogardus social distance scale, dus sprake van een 
duidelijke binding en weinig afstand of in andere woorden veel overeenkomsten en veel onderling 
contact. Als beide standpunten worden geanalyseerd komen ze in grote mate overeen, wat leidt tot 
een vrijwel gelijke indeling op de schaal. De bewoners uitte iets meer twijfel dan de gemeente, 
waardoor uiteindelijk moet worden geconcludeerd dat naast "to my club as personal chums" ook "to 
my street as neighbours" in aanmerking komt voor de bewoners. 
 
 De belangrijkste conclusie die op basis van dit onderzoek kan worden getrokken is dat zowel 
de gemeente als de bewoners de connectie met België duidelijk ervaren en erkennen. Beide ervaren 
nauwelijks afstand tussen Hulst en het Belgische en beide hebben een sterk gevoel bij België. De 
emotionele band tussen de twee groepen is sterk en duidelijk zichtbaar. De uitspraak die de 
gemeente prominent op de website weergeeft roept dan ook zeker geen weerstand op bij de 
bewoners. Hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen de beide landen zijn ontstaan sinds de periode 
dat Hulst van België/Vlaanderen is gescheiden zijn er talrijke kenmerken waaruit blijkt dat er wel 
degelijk een verband is tussen de twee. Het opvallendste daarvan is dan weer dat als diep in het hart 
van de bewoner wordt gekeken het grootste deel waarschijnlijk liever bij België zou behoren dan bij 
Nederland. Hiervan waren zowel de bewoners als de gemeente overtuigd. Een duidelijkere indicatie 
van emotionele binding bestaat er toch niet. De uitspraak de meest Vlaamse stad/gemeente van 
Nederland is dan ook wel geoorloofd te noemen. De connectie die daarin gemaakt wordt is voor de 
gemeente, de bewoners en voor iedere bezoeker op eenvoudige en overtuigende wijze te ervaren. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 1.1 Projectkader 
In de laatste jaren is de interesse in grensgebieden en bijbehorende problematiek zowel op 
academisch niveau als op maatschappelijk niveau toegenomen. Dat uit zich in brede 
maatschappelijke discussies als het gaat over de rol van de Europese Unie en een toegenomen aantal 
publicaties die betrekking hebben op grensregio’s en grenssituaties. (Painter, 1998; Newman & Paasi, 
1998) Als je kijkt naar Europa en in het bijzonder de Europese Unie (EU) zijn er duidelijke verschillen 
in de functie van de grens. Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt moet worden is daarbij het 
verschil tussen de binnengrenzen en de buitengrenzen. Het verschil tussen deze twee types is dat de 
binnengrenzen zijn gelegen tussen twee bij de EU aangesloten staten en de buitengrenzen zijn 
gelegen tussen een lidstaat en een staat die niet is aangesloten bij de EU. Daarnaast is er binnen de 
grenzen van de EU ook nog een onderscheid te maken in type grenzen, omwille van bijvoorbeeld de 
Euro en de “Schengen-zone”. Dit soort overeenkomsten en regelingen hebben een grote invloed op 
de status van de grenzen tussen landen, dat leidt tot de volgende onderverdeling volgens Emerson: 
“The circle with the thickest line is the European Union itself, yet within the EU there is a complex 
sub-set of rings of cores and peripheries: the innermost core of the French-German axis, the six 
founding father member states, then the member states who are in ‘everything’, including the euro 
and Schengen, then those who would like to be in ‘everything’ but are not yet admitted, and finally 
the Eurosceptics which opt out of either the euro or Schengen, or both”. (Emerson, 2011) Als er op 
lager schaalniveau wordt gekeken zou je ook nog kunnen spreken van grenzen binnen één land, maar 
het is maar de vraag of deze grenzen ook daadwerkelijk veel betekenis hebben, vandaar ook dat in 
dit onderzoek de focus ligt op de locaties in nabijheid van landsgrenzen, de zogenaamde grensregio’s. 
Dat betekent dat  één specifieke regio het onderzoeksdomein zal vormen. 
 
 Als gemiddelde burger van een lidstaat van de EU ervaar je de verschillen tussen de grenzen 
nauwelijks aangezien je hoogstwaarschijnlijk slechts sporadisch een van de grenzen overschrijdt. 
Deze situatie geldt uiteraard niet voor de bewoners van de eerder genoemde grensregio’s aangezien 
daar de grens misschien wel dagelijks meermaals moet worden overschreden voor de dagelijkse 
bezigheden. Binnen de EU staan deze situaties dan ook hoog op de agenda, voornamelijk verankerd 
in programma’s als INTERREG en de zogenaamde “Neighbourhoud policies”. Zowel op politiek als op 
wetenschappelijk niveau is er dus ruimschoots aandacht voor de situaties die zich voordoen rond de 
landsgrenzen zoals we die vandaag de dag kennen. Als we de geschetste lijn volgen en eens kijken 
naar de grenssituaties die in Nederland aanwezig zijn kom je tot de conclusie dat er in Nederland 
slechts sprake is van twee grenssituaties, op het land, namelijk de grens met Duitsland die loopt van 
Noordoost Nederland tot zuidelijk Limburg en de grens met België die loopt vanaf Zeeland tot aan 
hetzelfde Limburg. Hierbij kan direct worden opgemerkt dat beide grenzen identiek zijn aan elkaar, 
aangezien beide buurlanden tot dezelfde groep behoren als Nederland, de “innermost core”, waarbij 
er eigenlijk nog nauwelijks gesproken kan worden van een fysieke grens. (Emerson, 2011) Dat 
betekent dan ook dat er zal worden gekeken naar wat de grens dan nog wel betekent voor de 
bewoners die zijn gevestigd in de nabijheid van één van deze grenzen.  
 
 Voordat daar verder op wordt ingegaan wordt eerst verder ingezoomd op de gevonden 
grenssituaties, waarbij er één direct in het oog springt, namelijk Zeeuws-Vlaanderen. In dit specifieke 
geval is er sprake van een stuk land dat min of meer is afgesloten van het land waar het onderdeel 
van uitmaakt. Het wordt door de aanwezigheid van water compleet afgesloten van de rest van 
Nederland, terwijl het wel direct tegen België aan ligt. Op het eerste gezicht zou het veel logischer 
zijn dat dit stuk Nederland  tot België zou behoren  (Figuur 1).  Op de kaart hieronder is de witte lijn 
de landsgrens tussen Nederland en België en zie je duidelijk een afscheiding tussen Zeeuws-
Vlaanderen dat direct tegen de grens aanligt en de rest van Nederland.  
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Figuur 1: De ligging van Zeeuws-Vlaanderen (Bron: Google, 2009) 

  
 Dat is dan ook de reden, dat er dieper wordt ingegaan op deze locatie. En het blijkt zo te zijn 
dat het tot een aantal jaar geleden zelfs alleen mogelijk om dit deel van Nederland over land te 
bereiken via België. Pas in 2003 werden de tot dan toe gebruikelijke veerdiensten vervangen door 
een tunnel die Zeeuws-Vlaanderen verbind aan de rest van Zeeland en daarmee aan Nederland. 
Daarnaast blijkt het zo te zijn dat enkele overheden aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen vinden dat ze 
wel iets weg hebben van het Belgische/Vlaamse, gezien de verschillende uitingen op hun websites. 
De provincie vindt het volgende: “Zeeuws-Vlaanderen is een beetje een landje apart. Zo noemt het 
zichzelf ook. Grenzend aan België proef je hier een mengeling van Zeeuwse en Vlaamse sferen.” 
(Provincie Zeeland, 2012) en op een lager schaalniveau is er zelfs sprake van nog sterkere 
identificatie. Één van de drie gemeentes die zijn gelegen in Zeeuws-Vlaanderen hanteert zelfs een 
slogan waarin ze stellen dat ze de “meest Vlaamse stad  van Nederland” zijn, terwijl ze op hun 
website het volgende vermelden: “De gemeente Hulst ligt in het meest zuidoostelijk deel van 
Zeeland. Met haar oppervlakte van ruim 25.000 ha, beslaat de gemeente het overgrote deel van 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Deze ligging kenmerkt ook haar karakter. Gelegen tussen de 
Westerschelde en Vlaanderen, ligt de groene gemeente Hulst, die bovenal een Vlaamse sfeer 
uitademt.”(Gemeente Hulst, 2011). 
 
 Zowel de provincie als één van de drie aanwezige gemeente draagt naar buiten toe uit dat er 
een sterke binding is met het nabijgelegen België, hetgeen ook iets zegt over de aanwezige 
grenssituatie. Er zijn tal van manieren om onderzoek te doen naar grenzen en over hoe deze grenzen 
te benaderen lopen de meningen ver uiteen. Een belangrijk onderscheid dat ik wil maken is 
onderzoeken waarin de grens zelf centraal staat en onderzoeken waarin de mens een centrale rol te 
speelt. Bij de eerste genoemde is het o.a. mogelijk om op basis van allerlei soorten stromen (vervoer, 
kapitaal etc.) de betekenis van de grens op een bepaald moment te onderzoeken, terwijl er in het 
geval van de laatstgenoemde wordt gekeken naar wat voor invloed de mens op de grens heeft en 
wat voor invloed de grens op de mens heeft. Vooral deze laatste is interessant in dit geval aangezien 
er door de overheid wordt beweerd dat Zeeuws-Vlaanderen en in dit geval Hulst in het bijzonder dat 
er een sterke binding is met België. Dit onderzoek kan in dit geheel een tegengeluid vormen door de 
situatie te benaderen vanuit de bewoners en deze af te zetten tegen de beweringen van de overheid. 
Dit is dan ook de maatschappelijke relevantie van het onderzoek.  
 
Als in literatuur wordt gezocht naar binding en verbondenheid in relatie tot grenzen komt een 
methode die van Houtum de "affective distance" noemt naar voren, welke ook onderdeel uitmaakt 
van wat hij noemt de "peoples approach". De volgende definitie wordt gehanteerd: The degree of 
emotional connectivity with others, especially across the border. (Van Houtum,2000). Van Houtum is 
niet de enige die deze methode beschrijft, want dit komt ook terug in wat Bogardus schaart onder 
“social distance”, waaronder hij het volgende verstaat: ‘‘In social distance studies the center of 
attention is on the feeling reactions of persons toward other persons and toward groups of people’’. 
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(Bogardus, 1947) Deze methodiek is in de laatste tijd voornamelijk gebruikt in sociaal onderzoek 
binnen steden om te bepalen hoe de verschillende aanwezige etnische groepen naar elkaar kijken. 
Het sluit echter ook goed aan bij de situatie van Hulst, aangezien middels deze afstand kan worden 
bepaald in hoeverre het standpunt van de gemeente wordt bevestigd door de bewoners van de 
gemeente en uiteindelijk kan weergeven in welke mate de inwoners van Hulst zich verbonden voelen 
met het Belgische/Vlaamse.  
 
 1.2 Doel- en vraagstelling 
Dit onderzoek valt onder de noemer casestudy en gaat toetsen in hoeverre er in Hulst sprake is van 
emotionele binding tussen twee groepen die gescheiden worden door een landsgrens en het vormt 
de reactie op wat er door een andere partij over de bewoners van Hulst wordt gesteld.  
 
Doelstelling 
 Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in hoeverre de bewoners van Hulst, ofwel 
de Nederlanders, de Vlaamse/Belgische identiteit ervaren in de Nederlandse grensgemeente en op 
basis daarvan te bepalen of er sprake is van een sterkere binding met België/Vlaanderen dan met 
Nederland, zoals de gemeente naar buiten toe uitdraagt. 
 
Hoofdvraag 

In hoeverre vinden de bewoners van Hulst dat er sprake is van emotionele binding met het 
Vlaamse/Belgische en in hoeverre verschilt dit met de visie van de beleidsbepalers? 

 
Deelvragen 

1. Wat beweegt de gemeente Hulst om zich sterk te identificeren met het 
Vlaamse/Belgische en waarin uit deze verbondenheid zich volgens de beleidsbepalers? 

2. Welke aspecten spelen een rol bij het bepalen van de "affective distance"? 
3. In welke mate is er volgens bewoners van Hulst sprake van afstand tussen het 

Nederlandse en het Belgische/Vlaamse? 
4. Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van de "affective distance" tussen 

Hulst en het Belgische/Vlaamse in de nabije omgeving? 
 
 1.3 Methodologie  
Kijkend naar de tijd en mogelijkheden die er beschikbaar zijn voor dit onderzoek is er voor gekozen 
voor een diepgaand onderzoek op basis van kwalitatieve waarden, waarbinnen empirisch wordt 
getoetst in hoeverre er in het geval van Hulst sprake is van emotionele binding met het 
Vlaamse/Belgische. De meest voor de hand liggende onderzoeksmethode voor dit onderzoek is de 
case study.  Volgens Verschuren en Doorewaard is een casestudy: "Een onderzoek waarbij de 
onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijk 
begrensde objecten of processen". (Verschuren en Doorewaard, 2007, p. 183)  
 
 In dit specifieke geval is dan ook gekozen om voor de casestudy te gaan waarvoor in ieder 
geval duidelijk moet zijn wat het onderzoeksdomein is en wat het onderzoeksobject. Het 
grondgebied van de gemeente Hulst is in dit geval het onderzoeksdomein, terwijl het algemene 
onderzoeksobject is de mate waarin de bewoners van Hulst zich verbonden voelen met het 
Vlaamse/Belgische. Het belangrijkste object dat binnen deze algemene omschrijving zal worden 
onderzocht is de affective distance, maar ook de gemeente is een onderzoeksobject, aangezien moet 
worden uitgezocht wat hun beweegredenen zijn om te komen tot de stelling die ze hebben 
ingenomen en naar buiten toe uitdragen. Een casestudy is een arbeidsintensief proces dat wordt 
gekenmerkt door een hoge mate van diepgang en dat sluit uitstekend aan bij deze situatie. Er is 
namelijk sprake van een smal domein en een klein aantal onderzoeksobjecten, het betreft een 
arbeidsintensief onderzoek met meer diepte dan breedte, er wordt gebruik gemaakt van een 
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selectieve steekproef om te bepalen welke bewoners worden gevraagd te participeren en er wordt 
kwalitatieve data verzameld.  
 
 Het onderzoek richt zich op de mate waarin de bewoners van Hulst zich verbonden voelen 
met het Vlaamse/Belgische dat in de nabijheid aanwezig is. Zoals eerder aangegeven is de affective 
distance het belangrijkste onderzoeksobject binnen dit onderzoek. Daarnaast is de gemeente Hulst 
ook een onderzoeksobject, omdat deze de aanstichter is van de hele situatie door prominent op de 
website te benoemen dat Hulst de meest Vlaamse stad van Nederland is. Uiteindelijk is het dit object 
dat tegen het licht wordt gehouden, omdat wordt bepaald in hoeverre de bewoners de stelling van 
de gemeente ondersteunen of wellicht verwerpen en toch vinden dat de verbondenheid minimaal is. 
 
 In eerste instantie is dan ook onderzoek gedaan naar de motieven van de gemeente om een 
dergelijke uitspraak zo prominent in beeld te brengen en zo sterk naar buiten te brengen. Daarnaast 
is van belang waarom een dergelijk statement van toepassing is op de gemeente. Waar is dat 
Vlaamse/Belgische dan eenmaal zichtbaar, waar kan de buitenstaander dat zien, voelen, ruiken of 
anders ervaren en wat betekent dit alles voor de gemeente? In eerste instantie is dit alles onderzocht 
door zoveel mogelijk materiaal te verzamelen over de gemeente en in combinatie met de uitspraak. 
Op die manier is de benodigde basiskennis verzameld. Het merendeel van dit onderdeel bestond dan 
ook uit literatuuronderzoek, maar het belangrijkste deel bestond uit een gesprek met de gemeente, 
waarin de mogelijkheid werd geboden om één en ander te verduidelijken en hun visie op geheel te 
geven. Voor dit onderdeel is dan ook gesproken met het hoofd van de afdeling ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente Hulst. Daarnaast is er gesproken met een beleidsmedewerker, maar 
deze is in het onderzoek opgenomen als bewoner.  Gedurende het interview met de beleidsbepaler 
is er ruimte geboden om het standpunt van de gemeente toe te lichten en is er onder andere 
gevraagd naar hoe de bewoners van Hulst er tegenover staan volgens hun beleving. Het resultaat van 
het literatuuronderzoek en het contact met de beleidsbepaler vormt de basis voor de beantwoording 
van de eerste deelvraag en het derde hoofdstuk van dit onderzoek. 
 
 Dan het belangrijkste onderzoeksobject van dit onderzoek, namelijk de sociale afstand, ofwel 
affective distance, tussen het Nederlandse en het Belgische/Vlaamse bekeken vanuit de bewoners 
van de gemeente Hulst. In eerste instantie is er in de literatuur, verder, gezocht naar 
aanknopingspunten en opvatting over het onderzoeksobject, wat uiteindelijk heeft geleid tot een 
schaal waaraan getoetst kan worden in hoeverre de bewoners van Hulst zich daadwerkelijk 
emotioneel verbonden voelen met het Belgische/Vlaamse. Om uiteindelijk te kunnen bepalen waar 
Hulst hoort op de schaalverdeling zijn meerdere interviews gehouden met bewoners van de 
gemeente. Hierbij was slechts één eis ontzettend belangrijk en dat is dat de bewoner die wordt 
geïnterviewd een sterke binding met Hulst moet hebben, zodat die een goed oordeel kan geven over 
de gemeente. Dat betekent dat mensen die er relatief kort wonen, relatief weinig dagen per jaar 
aanwezig zijn in de gemeente  en  bewoners die zich niet verbonden voelen met de gemeente niet 
interessant genoeg waren om te interviewen.  
 
 Al de bewoners die wel aan die eis voldeden kwamen in aanmerking om onderdeel uit te 
maken van het onderzoek en daarom stond hij vrijwel geheel open welke mensen zullen worden 
gevraagd. Vast stond dat er een zo breed mogelijk beeld moest worden gegeven, dus werden er geen 
eisen gesteld aan geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Wel van belang was dat er vanuit 
verschillende perspectieven zou worden gekeken naar het karakter van Hulst. Dat betekent dat er, 
naast de gemeente in een eerdere fase, in ieder geval gesproken diende te worden met een 
ondernemer en een maatschappelijke betrokken burger. De ondernemer is, omdat hij/zij één van de 
personen is die veel in contact komt met de Belgen/Vlamingen in zijn onderneming, zowel in het 
geval van toeristen als in het geval van dagelijkse en wekelijkse bestedingen in het 
voorzieningenaanbod. De maatschappelijk betrokken burger, in welke vorm dan ook, vormt in 
sommige situaties het verbindingsstuk tussen de burger en de overheid en zou in staat moeten zijn 
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om het vanuit beide kanten te bekijken. Binnen het onderzoek zijn er uiteindelijk vier mensen 
gevonden die voldeden aan de bovenstaande beschrijving, waarbij gebruik is gemaakt van het 
sneeuwbaleffect. De ingang voor de interviews was hoofd van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling 
van de gemeente. Via deze persoon is contact verkregen met één ondernemer, één maatschappelijk 
betrokken burger, één ambtenaar waarvan zijn roots liggen in de gemeente en een politiek actieve 
burger die een rol speelt in de promotie van Hulst met het oog op toerisme. Uiteindelijk is aan deze 
bewoners gevraagd om de kant van de inwoner van de gemeente te belichten, zodat ook 
daadwerkelijk kan worden geoordeeld over het standpunt van de bewoners. In totaal zijn er vijf, één 
vertegenwoordigde de gemeente en vier vertegenwoordigde de bewoners, interviews gehouden. Via 
deze bewoners zijn uiteindelijk nog een aantal bewoners naar voren gekomen als mogelijk te 
interviewen burgers, maar de kwantiteit en kwaliteit van de verzamelde informatie na deze vijf 
interviews ruim voldoende voor het onderzoek. De kans op herhaling in een volgend interview was 
erg groot, aangezien bij de vierde en laatste al opviel dat er veel dezelfde opmerkingen werden 
gemaakt en veel dezelfde kenmerken werden aangehaald. 
 
 In beide gevallen, zowel bij de gemeente als bij de bewoners, is op deze manier kwalitatieve 
data verzameld. Hoewel sociale afstand, ofwel affective distance, zich uitstekend leent voor het 
verzamelen van kwantitatieve data is er voor gekozen om te richten op kwalitatieve data. Dit omdat 
er dan de mogelijkheid is om dieper in te gaan op ervaringen, gevoelens en specifieke situaties 
waarin bepaalde afstanden merkbaar zijn. Kwalitatieve data laat de onderzoeker meer ruimte om te 
bepalen waar meer aandacht aan moet worden besteed en welke situaties nadere toelichting 
vereisen. Hierin schuilde overigens wel een belangrijke taak voor de onderzoeker die op een goede 
manier moet inschatten wat wel relevant is en wat minder relevant is, hetgeen uiteindelijk leidde tot 
interviews die wel een lijn volgde, maar af en toe ver afweek van de vooraf bedachte opzet om op 
die manier specifieke informatie te verkrijgen. Vervolgens is al hetgeen is besproken in de interview 
vertaald naar data die bruikbaar is voor het eindproduct, dus het oordeel over de afstand tussen het 
Nederlandse en het Vlaamse. In deze fase heeft de onderzoeker de verzamelde data geïnterpreteerd 
en bepaald in welke mate de bewoners de afstand ervaren. Dat betekent dan ook dat er bij de 
uitwerking twee verschillende manieren worden gebruikt. In eerste plaats wordt weergegeven wat 
de bewoner vindt en wordt gezocht naar bronnen die de mening kunnen ondersteunen. Dit wordt 
aangevuld met een eigen observatie, waaruit elementen naar voor komen die ook weer zijn 
voorgelegd aan de bewoners. Zo ontstaan een mengeling tussen elementen die door de bewoners 
zijn aangedragen en elementen die uit eigen observatie naar voor zijn gekomen. Het eindresultaat is 
in indeling in één van de categorieën op de ontwikkelde "distance scale" 
 
 Het uiteindelijke resultaat van het onderdeel waarin de bewoners worden ondervraagd is 
een beeld van waar Hulst geplaatst kan worden ten opzichte van het Belgische/Vlaamse  op basis van 
de "affective distance". Aan het einde van deze stap kon de onderzoeker antwoord geven op de 
laatste drie deelvragen en de hoofdvraag van het onderzoek en dus bepalen of in hoeverre er 
volgens de bewoners," the people" sprake is van Vlaamse/Belgische gemeente op Nederlands 
grondgebied. 
 
 1.4 Leeswijzer 
De voorliggende scriptie is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt het theoretische 
kader uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt het onderzoek geplaatst in een groter geheel. Vervolgens 
komt in het derde hoofdstuk het standpunt van de gemeente aan bod, waarvoor is gesproken met 
het hoofd van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hulst. Daarna volgt in het vierde 
hoofdstuk een blik op de gemeente vanuit de bewoners. Dit hoofdstuk is de uitwerking van hetgeen 
uit een viertal interviews naar voren is gekomen. In het vijfde en laatste hoofdstuk worden de twee 
voorgaande hoofdstukken vergeleken. Op basis van deze vergelijking vindt ook de beantwoording 
van de vooraf opgestelde hoofd- en deelvragen plaats. Dit hoofdstuk is de conclusie van het 
uitgevoerde onderzoek. 



  

13 
 

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe dit onderzoek moet worden geplaatst binnen de 
bestaande onderzoeken zal in vier stappen worden toegewerkt naar een uiteindelijke schaal waarop 
Hulst kan worden geplaatst. In eerst instantie wordt benoemd hoe op verschillende manieren 
binding tussen twee groepen kan worden benaderd om daar vervolgens de meest geschikte uit te 
lichten in de tweede stap door verschillende methodes te benoemen. In de laatste stap wordt dan 
dieper ingegaan op de aspecten die een rol spelen bij de mate van verbondenheid tussen twee 
groepen, terwijl in stap vier het voorgaande wordt omgezet in een schaal waarop de eindbeoordeling 
kan plaatsvinden. 
 
 2.1 Binding tussen twee verschillende groepen 
Eerder bleek al dat wat van Houtum "affective distance" noemt en Bogardus "social distance" noemt 
een manier is om de mate van binding tussen twee groepen aan te duiden. Als de affective distance 
van van Houtum nader wordt bekeken plaatst hij deze naast twee andere afstanden, te weten de 
"cognitive distance" en de "mental distance", waarbij hij de volgende definities hanteert: 
 
Cognitive distance Affective distance 

 
Mental distance 
 

The idea behind cognitive 
distance is that people have a 
cognitive perception of reality.  
 

The degree of emotional 
connectivity with others, 
especially across the border.  
 

Concerns the estimation of the 
differences and consequences 
of the different conventions of 
two countries. 
 

          (van Houtum, 2000) 
 
 En het blijkt dat alle drie de afstanden veel gebruikte afstanden zijn in onderzoek in het 
algemeen, maar ook zeker op geografisch gebied. Daarnaast blijken het afstanden te zijn waar je 
dagelijks mee te maken kan krijgen. Dat is ook het geval bij de "cognitive distance". Bij elke 
verplaatsing van A naar B moet je namelijk keuzes maken om er te komen en veel vinden plaats op 
basis van je eigen perceptie i.p.v. op basis van daadwerkelijke afstand. (Shu; Edwards; Qu, 2001) Bij 
het maken van deze keuzes spelen dus blijkbaar meer aspecten een rol dan simpel afstand, want dat 
zou betekenen dat je altijd de kortste route zou kiezen. In het geval van Hulst kan je middels deze 
afstand bepalen of de bewoners zichzelf geografisch gezien dichter bij België inschatten dan bij 
Nederland, maar dit zegt niets over wat de gemeente noemt het Vlaamse karakter, dus is deze 
afstand niet geschikt voor het te houden onderzoek.  
 
 De term "affective distance" is nauw verbonden met vergelijkbare benamingen als de eerder 
genoemde "social distance", maar ook met "subjective distance" and "emotional connectivity", wat 
van Houtem ook al gebruikt in zijn definitie. Als er dieper wordt ingegaan op wat Bogardus social 
distance noemt blijkt al snel dat Bogardus één van de grondleggers is van een methode waarmee de 
mate van verbondenheid tussen twee groepen kan worden aangetoond, de zogenaamde "Bogardus 
social distance scale". Heden ten dagen wordt de schaal van Bogardus veel gebruikt om binnen 
steden de verbondenheid tussen verschillende etnische groepen te meten. "The scale attempts to 
measure respondents' degree of warmth, intimacy, indifference, or hostility to particular social 
relationships, by having them indicate agreement or disagreement with a series of statements about 
particular (say) religious groups". (Marshall, 1998) Hoewel deze afstand dus met name wordt 
gebruikt in steden om de verbondenheid van etnische groepen te bepalen is deze afstand ook 
geschikt om de verbondenheid tussen Nederland en het Belgische/Vlaamse omdat er op deze manier 
kan worden bepaald hoe een bepaalde groep, in dit geval de bewoners van Hulst, kijken naar een 
andere groep, in dit geval iedereen die valt onder België/Vlaanderen. Deze afstand zal in het vervolg 
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(Bogardus, 1925) 

in ieder geval verder worden onderzocht,maar niet voor ook de laatste afstand die van Houtum heeft 
genoemd is behandeld. 
 
 "Mental distance" is wat van Houtum beschrijft als de afstand die de bewoners van 
grensgebieden ervaren als het aankomt op verschillen tussen de twee landen die de overgang 
bemoeilijken. Een ander belastingklimaat, een gesloten grens of een ander betaalmiddel zorgt ervoor 
dat het moeilijker wordt om over de grens activiteiten te ondernemen. Naarmate deze verschillen 
groter en ingrijpender worden zal de afstand als groter worden ervaren en betekenen dat de grens 
door de mens als barrière zal worden beschouwd. In het projectkader werd eerder al aangehaald dat 
zowel België als Nederland veel overeenkomsten vertonen en worden beschouwd als wat Emerson 
de "innermost core" noemt. Hoewel dat niet betekent dat er geen sprake kan zijn van mental 
distance kan je op basis daarvan wel inschatten hoe de situatie is en concluderen dat het niet de 
geschikte afstand is om te bepalen in hoeverre de bewoners van Hulst zich verbonden voelen met 
het Belgische/Vlaamse.  
 
 2.2 Sociale afstand 
Op basis van bovenstaande vergelijking is de focus van deze scriptie gericht op de" affective 
distance", ook wel "social distance", gemaakt en daarom wordt er vanaf dit punt verder gekeken 
vanaf de "Bogardus social distance scale".Hieronder wordt een voorbeeld van een schaal 
weergegeven zoals Bogardus het heeft bedoeld om alvast inzichtelijk te maken in welke richting 
gedacht moet worden. 

 
Bogardus 1925  
 
To close kinship by marriage 
To my club as personal chums 
To my street as neighbors 
To employment in my occupation in my country 
To citizenship in my country 
As visitors only in my country 
Would exclude from my country 

 
 
 Als deze schaal wordt vertaald naar de situatie van Hulst zou dat betekenen dat hoe dichter 
de uitkomst ligt bij "to close kinship by marriage", hoe sterker de binding met het Belgische/Vlaamse, 
terwijl hoe dichter bij "Would exclude from my country" het tegenovergestelde zou betekenen en 
daarmee zouden de bewoners lijnrecht tegenover het standpunt van de gemeente staan. Zoals het 
jaartal in de tabel al doet vermoeden is dit niet de enige variant van de afstandschaal, zo heeft 
Bogardus zelf in de loop der jaren de nodige aanpassingen gedaan (de laatste keer in 1977), maar er 
zijn er ook andere wetenschappers aan de slag gegaan met de tabel. Een van de punten waar naar 
gekeken is wordt hier beschreven door Ethington: "I want to turn rapidly to the most ironic aspect of 
the Bogardus Scale: its suppression of geometric distance in the very face of geometric social facts. 
(Ethington, 1997). In een eerder stadium waren Stuart Dodd en Jiri Nehnevasja al tot een zelfde 
conclusie gekomen en hebben die de schaal dusdanig bewerkt dat er een afstand in meters, yards en 
miles is toegevoegd aan elke categorie. Buiten de toevoeging van de afstanden zal verder opvallen 
dat de niveaus ook niet geheel vergelijkbaar zijn met de eerder getoonde tabel. Naast de toevoeging 
van een daadwerkelijke afstand laat de tabel van Dodd en Nehenevasja dan ook direct zijn welke 
ontwikkeling de schaal verder heeft doorgemaakt. De basis van deze twee onderzoekers was 
namelijk de versie die Bogardus heeft ontwikkeld in de jaren na de eerder vertoonde tabel. 
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(Dodd & Nehnevasja 1954) 

 
Dodd and Nehnevasja 1954 
Response item Meters/Km Yards/Miles 
Would marry 100 0 m 0 yd 
Would have as guest in household 101 10 m 9 yd 
Would have as next door neighbor 102 100 m 90 yd 
Would have in neighborhood 103 1 Km .62 mi 
Would keep in same town 104 10 Km 6.25 mi 
Would keep out of my town 105 100 Km 62.50 mi 
Would exile 106 1000 Km 625.00 mi 
Would kill 107 10,000 Km 6,250.00 mi 

 
 
 Zoals eerder vermeld worden dit soort modellen voornamelijk gebruikt om te bepalen hoe de 
verhoudingen zijn tussen etnische groepen binnen steden, waarbij simpelweg wordt gevraagd, elke 
etnische groep te beoordelen en te koppelen aan één van de categorieën. De situatie van Hulst is 
niet volledig gelijk aan die situatie, aangezien er sprake is van een diepgaande vergelijking tussen het 
Nederlandse aan de ene kant en het Belgische/Vlaamse aan de andere kant.  
 
 Uiteraard is schaal van Bogardus niet de enige schaal om aan te duiden in hoeverre er sprake 
is van afstand. In een ander verband kan social distance ook ingaan op de mate waarin men afstand 
houdt ten opzichte van een ander, wat door Hall wordt genoemd de "comfort zone", waarbij hij vier 
verschillende groepen onderscheid, te weten: 
 

1. Public zone 
2. Social zone 
3. Personal zone 
4. Intimate zone 

 
 Binnen deze verdeling is in het geval van de intimate zone sprake van de minste afstand, 
terwijl de public zone de meeste afstand met zich meebrengt. (Hall, 1966) Deze schaal wordt 
voornamelijk gebruikt om het gedrag van mensen te bestuderen en aan de hand daarvan te bepalen 
in welke groep ze andere mensen plaatsen. Een veelgebruikt onderzoeksobject is daarbij 
lichaamstaal. Dat maakt deze schaal dan ook minder geschikt  voor het onderzoek in Hulst. In dat 
geval wordt er dieper ingegaan op de materie en zijn verschillende aspecten van belang om te 
bepalen in hoeverre er sprake is van afstand, of binding, met het Belgische/Vlaamse. Dat betekent 
dat de schaal van Bogardus beter past dan de schaal van Hall.  
 
 Ook nadat Bogardus zijn ontwikkelde schaal voor de laatste keer aanpaste is het veld rond 
"social distance" niet stil komen te staan. Er zijn een groot aantal afgeleide velden te benoemen 
waarin de mate waarin groepen met elkaar in aanraking willen komen of verbondenheid met elkaar 
ervaren  een rol spelen. In de psychologie en sociologie wordt met behulp van sociale afstand de 
plaats van, andere, minderheden tot samenleving onderzocht, hierbij kan gedacht worden aan 
moeilijk lerende kinderen, maar ook aan geestelijk of lichamelijk gehandicapten. Dat is verder 
allemaal niet relevant voor dit onderzoek, maar wijst wel op een continuïteit in interesse in studies 
die vallen onder sociale afstand. Om uiteindelijk te kunnen kiezen tussen de verschillende versies van 
de Bogardus social distance is het nog van belang wat mensen beweegt om voor een bepaalde 
categorie te kiezen als er wordt gevraagd naar de verbondenheid met een andere groep. Daarom 
wordt er dieper ingegaan op de kenmerken en uitingen waaruit verbondenheid kan blijken. 
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 2.3 Kenmerken/Uitingen van verbondenheid 
Er zijn tal van aspecten waaraan kan worden afgeleid in hoeverre er verbondenheid is met iemand 
die oorspronkelijk kan worden geplaatst over de grens. Een van de punten waaruit kan blijken dat er 
sprake van bepaalde verbondenheid uit zich in taalgebruik. Het is zaak om deze signalen op te 
vangen, want het gaat tenslotte over gevoelens die zich op verschillende manieren kunnen uiten. Uit 
onderzoek van Meinhof naar identiteit in grensregios in met name Oost-Europa komt naar voren dat: 
"Group feelings are emphasised by using one’s own language, and members of the out-group are 
excluded from its internal transactions". (Meinhof, 2003) Daaraan moet nog worden toegevoegd dat 
het in het onderzoek van Meinhof gaat om een situatie waarbij er sprake is van een verschil in 
hiërarchie tussen de onderzochte groepen, terwijl dat bij de vergelijking tussen het Hulst en het 
Belgische niet het geval is. Normaal gesproken is het zo dat de dominante taal zal worden 
overgenomen door de minderheid, zodat communicatie makkelijker verloopt. In het geval van Hulst 
is er niet sprake van een dominante taal in de zin van dat de één groter is of meer status heeft op 
mondiaal niveau. Er zal dus moeten worden gelet op bijvoorbeeld woordkeuze van de bewoners 
waaruit kan worden afgeleid dat er bepaalde woorden, uitdrukkingen of gezegde uit het Vlaams 
meer worden gebruikt dan in andere delen van Nederland het geval zou zijn. Daarnaast kan het 
dialect dat ter plaatse wordt gesproken ook met beide talen worden vergeleken en worden bekeken 
of het meer lijkt op het Vlaams dan andere dialecten in de regio. 
 
 Andere aspecten waaraan gedacht kan worden is de voorkeuren van de bewoners. Als er de 
mogelijkheid bestaat om in zowel Nederland als België een bepaalde activiteit te ontplooien waar 
gaat dan de voorkeur naar uit. Hierbij kan worden gedacht aan werk, vakantie, school, winkelen en 
andere activiteiten. Daarnaast kan er bijvoorbeeld in het centrum van Hulst worden gekeken naar 
bepaalde voorzieningen en activiteiten die zijn te koppelen aan het Belgische. Uiteindelijk worden de 
bevindingen ter plaatse en de bevindingen voortkomend uit contact met een selectie onder de 
bewoners door de onderzoeker gekoppeld aan een categorie op de schaal die moet bepalen in 
hoeverre Hulst een Belgisch/Vlaams karakter heeft.  
 
 Aangezien het gaat om een indicatie is het niet van belang om de meer geëvolueerde versie 
met daadwerkelijk een afstand te gebruiken, maar volstaat het basismodel om te bepalen hoe de 
bewoner van Hulst zich verhoudt tot het Belgische/Vlaamse. De basis is dan ook het model van 
Bogardus zoals deze zichtbaar is in de eerste tabel van dit hoofdstuk. De onderzoeker vertaalt 
gedurende het onderzoek, aan de hand van de beschreven aspecten, de gevoelens van de bewoner 
van Hulst naar een categorie op de schaal van Bogardus en interpreteert op dezelfde manier wat dat 
zegt over hetgeen de gemeente eerder al heeft uitgesproken. Deze vertaling naar een categorie 
wordt door de onderzoeker afgeleid aan de hand van de aspecten waaruit de verbondenheid blijkt. 
Een dialect, zinsbouw en woordkeuzes die sterk lijken op het Vlaams zorgen voor een sterke binding, 
terwijl een beperkt aantal activiteiten op Belgisch grondgebied kan wijzen op een duidelijke grens en 
minder binding met het Belgische/Vlaamse. Er wordt een inschatting gemaakt van wat hetgeen dat 
wordt opgemerkt door de bewoners betekent voor de mate van verbondenheid. Op de manier 
achterhaald de onderzoeker de afwegingen die de geïnterviewde maakt bij het kiezen van een 
categorie.  
 
 Resumerend betekent dit dat de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek moet leiden tot 
een oordeel over waar Hulst geplaatst kan worden ten opzichte van het Belgische/Vlaamse, waarmee 
kan worden beoordeeld of de uitspraken van de overheid wel of niet aansluiten bij de opvattingen 
van de inwoners. Daarnaast draagt het tevens bij aan de theorie hoe grenzen in het algemeen 
benaderd moeten worden. Als blijkt dat er daadwerkelijke sprake is van een sterke binding, wat is 
dan nog de waarde van de grens. Is die nog wel zo belangrijk of gaan we naar een situatie waarin we 
ons niet meer moeten richten op territoria, maar op groepen, hetgeen Painter beschrijft als Multi-
level citizenship: "I shall argue that Europe’s emerging transnational citizenship should not (and 
probably cannot) be based on the conventional nation-state model. Instead it should be a ‘multi-level 
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citizenship’ reflecting individuals’ simultaneous membership of political communities at a variety of 
spatial scales (local, regional, nation-state and European) and perhaps of non-territorial social groups, 
such as religions, sexual minorities and ethnic diasporas." (Painter, 1998). Het fenomeen dat Painter 
hierboven beschrijft is volgens Newman & Paasi overigens geen mondiaal verschijnsel, maar enkel 
van toepassing op de wat ze noemen de Westerse landen, zoals ze dat als volgt beschrijven. "There 
are few territorial parallels to be drawn between the gradual opening of boundaries in western 
Europe with the reorientation of, and in many cases establishment of, new boundaries in central and 
eastern Europe. The disappearance of boundaries and all that it entails is, at this stage, relevant to 
only a small part of humankind. (Newman & Paasi, 1998) Uiteraard kunnen we dit niet los zien van de 
aanwezigheid van de EU en is het van belang dat er bij het verbinden van conclusies aan de 
bevindingen een duidelijk kanttekening wordt geplaatst bij de betekenis van de bevindingen op 
mondiale schaal. Het andere uiterste geval is dat er helemaal geen sprake blijkt van binding met het 
Belgische/Vlaamse onder de bewoners van Hulst. In dat is het zaak te bekijken waar het verschil zit in 
de visie van de bewoners en de overheid en kunnen we onze vraagtekens zetten bij het succes van 
de programma's als INTERREG en Neighbourhood policies.  
 
 2.4 Toepassing  Bogardus social distance scale op de situatie in Hulst 
Nu duidelijk is welke theorie gebruikt zal worden om de situatie van Hulst te evalueren rest alleen 
nog de stap waarin de theorie wordt omgezet naar een kant en klaar model waaraan aan het einde 
van dit rapport kan worden afgelezen hoe de verbondenheid met het Belgische/Vlaamse is onder de 
bewoners van de gemeente. Deze stap bestaat uit twee onderdelen. In de eerste stap zal worden 
uitgelegd hoe de schaal moeten worden benaderd en in de twee stap wordt toegewerkt naar de 
schaal die uiteindelijk gebruikt zal worden voor deze casus, want de eerder getoonde schalen 
vereisen een lichte aanpassing alvorens deze passen binnen dit kader. 
 
 Zoals eerder al vermeld wordt de Bogardus social distance scale voornamelijk gebruikt om de 
verbondenheid tussen minderheidsgroepen in grote steden te onderzoeken. Hierin schuilt een eerste 
probleem. In deze situaties worden een aantal individuen gevraagd aan te geven in welke mate ze 
zich verbonden voelen met de andere groep. Deze resultaten worden uiteindelijk samengevoegd en 
geanalyseerd om op basis daarvan uiteindelijk te beoordelen in welke categorie van de schaal ze 
geplaatst kunnen worden. De schaal is dan ook uitermate geschikt om op voor een kwantitatief 
onderzoek, maar in dit geval zal de schaal op kwalitatieve manier worden gebruikt. Op deze manier 
kan op een beargumenteerde manier worden aangegeven hoe Hulst zich verhoudt tegenover het 
Belgische/Vlaamse. Binnen deze casus wordt op basis van gesprekken met individuen een 
beargumenteerd oordeel over de verbondenheid tussen Hulst en het Vlaamse gegeven. Dat wil 
zeggen dat er naast een indeling op de schaal dieper wordt ingegaan op het waarom de categorie het 
beste past bij de situatie van Hulst. Daarnaast is het van belang te benadrukken dat het eindresultaat 
niets zegt over de verbondenheid tussen de Nederlander enerzijds en de Belg/Vlaming anderzijds, 
maar het betreft alleen in oordeel in hoeverre de inwoner van Hulst zichzelf herkent in de 
Belg/Vlaming. Deze verschillen moeten in acht worden genomen alvorens men de schaal en de 
uitkomst interpreteert. 
 
 Dit wezenlijke verschil leidt er toe dat de schaal van Bogardus een kleine verandering dient te 
ondergaan. Of eigenlijk is het vooral van belang uit te werken wat de originele categorieën binnen 
deze casus betekenen, terwijl de categorieën normaal gesproken letterlijk moeten worden opgevat. 
In het beste geval, in het origineel, geeft de ondervraagde aan dat er geen enkele belemmering is in 
het contact met de andere groep met als gevolg dat het goed mogelijk zou zijn dat er een 
huwelijkspartner in de andere groep gevonden kan worden. In andere woorden betekent dat zoveel 
als ik voel me een gelijke en er zijn nauwelijks belemmeringen tussen de twee groepen. Die definitie 
is al een stuk interessanter voor de casus in Hulst, want dat betekent zoveel als ik voel me gelijk aan 
de Vlaming en er zijn nog nauwelijks verschillen tussen de Hulstenaar en de Belg. In het andere 
uiterste geval wordt in het origineel gesproken over het uitzetten van de ander uit het land, wat in 
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(Bogardus, 1925) 

het geval van Hulst dan zou betekenen dat er nauwelijks overeenkomsten zijn en de Hulstenaar niet 
geassocieerd wil worden met het Vlaamse. Wat evengoed zou kunnen worden opgevat als een veel 
duidelijkere binding met het Nederlandse, waartoe Hulst tenslotte daadwerkelijk behoort.  
 
 Het verschil per categorie wordt het best weergegeven in de originele Bogardus tabel. Als 
een relatie met een ander wordt beschreven is er een andere mate van binding tussen een toerist in 
de eigen omgeving of een goede vriend. In de relationele sfeer komt dat onder andere tot 
uitdrukking in de mate van contact. Bij een toerist is dat incidenteel en bij een goede vriend zal dat 
regelmatig zijn. Zo kan dat ook in dit geval worden beschouwd. De Belg/Vlaming kan worden gezien 
als toerist of als goede vriend. Naarmate er sprake is van meer overeenkomsten tussen de 
Hulstenaar en de Belg/Vlaming zal de onderlinge relatie verschillen, zo als dat ook verschilt tussen 
een landgenoot en een buurman in de relationele sfeer. 
 
 In de tabel hieronder wordt per originele categorie in een paar woorden weergegeven hoe 
deze moet worden geïnterpreteerd binnen de casus Hulst en deze zal gebruikt worden om Hulst 
uiteindelijk te kunnen plaatsen. In de originele Bogardus schaal ernaast kan worden afgelezen welk 
type relatie bij de categorie past om te verduidelijken wat het verschil is tussen de verschillende 
niveaus. 
 
 
Bogardus 1925  
 

   ………
…….. 

 
Hulst 2012 
 

To close kinship by marriage 
 Gelijk aan de Belg/Vlaming en sterk gevoel voor 

het Belgische/Vlaamse 

To my club as personal chums 
 Duidelijke overeenkomsten, goede band, maar 

niet hetzelfde 

To my street as neighbors 
 Belgisch/Vlaamse heeft de overhand ten opzichte 

van het Nederlandse 
To employment in my occupation in my 
country 

 De middenweg. Een mengelmoes van Nederlandse 
en Vlaamse invloeden  

To citizenship in my country 
 Belgische/Vlaamse invloeden herkenbaar. 

Overwegend Nederlands 

As visitors only in my country 
 Erkent Belgische/Vlaamse kenmerken en 

karaktertrekken. Meer gevoel bij Nederland. 

Would exclude from my country 
 Wenst niet geassocieerd te worden met 

Belgie/Vlaanderen. Is een Nederlander 
 
 
 

  



  

19 
 

Hoofdstuk 3: gemeente Hulst  
 
De aanleiding van de hele onderzoek zijn de uitspraken van twee overheden die daadwerkelijk 
invloed hebben op het wel en wee van Hulst, namelijk de provincie Zeeland aan de ene kant en de 
gemeente Hulst zelf aan de andere kant. De zogenaamde Vlaamse sferen waar de provincie over 
spreekt en de meest Vlaamse stad wat de gemeente gebruikt op allerlei promotiemateriaal bevat 
een achterliggend verhaal. Dit hoofdstuk zal op dezelfde manier worden opgebouwd op als het 
interview dat met de gemeente heeft plaatsgevonden (Bijlage 2). Aan het einde van dit hoofdstuk 
volgt dan het eindoordeel en wordt Hulst door de vertegenwoordiger van de gemeente geplaatst op 
de social distance scale van Bogardus, zodat die kan worden gebruikt als vergelijking tussen het beeld 
van de gemeente en het beeld van de bewoners. 
 
 3.1 Ontstaansgeschiedenis Zeeuws-Vlaanderen/Hulst 
Het beginpunt van het onderzoek en het interview is de gemeente Hulst. Hoeveel inwoners heeft de 
gemeente? Uit welke plaatsen bestaat de gemeente? En het belangrijkste dat binnen dit onderdeel 
aan de orde komt is de ontstaansgeschiedenis. Alles met het oog op de uitspraak van de gemeente 
dat ze de meest Vlaamse stad van Nederland zijn. Is er een link ontstaan in de historie of heeft het 
een andere achtergrond?  
 
Algemeen beeld Hulst, vanuit een historisch perspectief 
 Tijdens het interview kwamen al snel hele specifieke kenmerken aan bod en werden de 
algemeenheden min of meer overgeslagen dus alvorens er dieper wordt ingegaan op de materie 
worden eerste een paar algemene cijfers en feiten benoemd, met name gericht op de 
ontstaansgeschiedenis. 
 
 De gemeente Hulst heeft op dit moment ongeveer 27.000 inwoners (Bron: CBS, 2012). De 
gemeente  bestaat uit de plaats Hulst en veertien omliggende dorpskernen, te weten: Clinge, Grauw, 
Heikant, Hengstdijk, Kapellebrug, Kloosterzand, Kuitaart, Lamswaarde, Nieuw Namen, Ossenisse, St. 
Jansteen, Terhole, Vogelwaarde en Walsoorden. 
 
 De gemeente Hulst zoals we die vandaag de dag kennen is ontstaan na een gemeentelijke 
herindeling in 2003, maar al veel eerder in de historie zijn er verwijzingen te vinden naar het dorp 
Hulst, zo blijkt de eerste verwijzing naar Hulst al te stammen uit de 9e eeuw. In de loop der tijd is 
Hulst aan vele invloeden onderhevig geweest. Buiten de bekende periodes onder de Fransen en de 
Spanjaarden is er in het geval van Hulst ook veel terug te vinden in relatie met België. Eigenlijk blijkt 
dat Hulst zeer lange tijd tot Vlaanderen heeft behoort. Hulst was vele malen het toneel waarop 
verschillende onenigheden tussen Belgische graven werd uitgevochten, alvorens de invloeden uit 
Spanje en later Frankrijk een onderbreking van het Vlaamse bewind vormde. Nadat de Franse 
periode ten einde kwam na de slag bij Waterloo maakte Hulst onderdeel uit van het Koninkrijk der 
Nederlanden, maar toen dat in 1830 uit elkaar viel ontstond er wederom onenigheid over Hulst. De 
bevolking koos omwille van de historische banden met Vlaanderen de kant van België, maar door 
militair ingrijpen van Nederlandse kant behoort Hulst sindsdien toe aan Nederland, uiteraard met 
uitzondering van de Duitse periode gedurende de Tweede Wereldoorlog.  
 
 Een blik op gemeente door de jaren heen maakt het niet verwonderlijk dat de gemeente 
vandaag de dag nog altijd een vestingstad is. Al in de 15e eeuw werd begonnen met het creëren van 
een vesting ten behoeve van de verdediging van Hulst. Hoewel het even succesvol bleek kon het 
uiteindelijk niet voorkomen dat Hulst daarna een aantal keer zou worden bezet en nog vele malen 
vaker een strijdtoneel vormde. Opvallend is wel dat de bezetters gedurende de jaren dat de 
bezetting plaatsvond ook een bijdrage leverde aan de vesting en dat heeft er uiteindelijk toe geleid 
dat Hulst vandaag de dag bekend staat als vestingstad. (Bron: Vereniging voor Nederlandse 
Vestingsteden, 2012) 
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 De kern Hulst blijkt dus een vesting te zijn met sterke historische banden met 
België/Vlaanderen op Nederlands grondgebied, wellicht is dat al één van de belangrijkste redenen 
dat de gemeente zich profileert als de meest Vlaamse gemeente van Nederland. Dat doen ze in ieder 
geval op hun eigen website door daar meermaals te vermelden dat ze een Vlaams karakter hebben 
en eigenlijk de meest Vlaamse stad van Nederland zijn. Overigens staan ze daarin niet alleen want 
ook de provincie, in dit geval Zeeland, spreekt op hun website over Zeeuws-Vlaanderen als een 
mengeling tussen Nederlandse en Vlaamse sferen. 
 
Specifieke kenmerken Hulst 
 Het eerste dat aan bod kwam bij het bespreken van de ontstaansgeschiedenis van Hulst was 
het verschil in religie in Zeeuws-Vlaanderen, waaruit de verschillende invloeden gedurende de jaren 
goed blijken. Het grootste deel is namelijk katholiek, als gevolg van Vlaamse en Spaanse invloeden. 
Daarnaast is het ook het typisch Nederlandse protestantse aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen. Deze 
mengeling zou dan weleens de aanleiding kunnen zijn voor de opmerking van de provincie, die 
spreekt van een mengeling van Zeeuwse en Vlaamse sferen. In dit geval zou dat betekenen dat het 
protestantse deel van de bevolking verantwoordelijk zijn voor de Zeeuwse sfeer en het katholieke 
deel voor de Vlaamse sfeer. 
 
 Daarin ligt volgens de gemeente in ieder geval een basis, want die gaat namelijk zover dat er 
nog eens kritisch moet worden gekeken naar de grens, zoals in het projectkader ook al aan bod 
kwam. In dat deel werd al geconstateerd dat de grenssituatie zoals die nu is niet logisch is. Logischer 
was geweest als Zeeuws-Vlaanderen in zijn geheel tot België was gaan behoren vanaf de afscheiding 
met Nederland. "In feite is het  speling van het lot dat Hulst bij de Staatse kant is gaan behoren. 
Eigenlijk is het een stukje Vlaanderen dat Nederland is geworden." (Vertegenwoordiger gemeente, 
2012) In het verleden bleek ook al dat de bewoner van Hulst dat wenselijker achtte door te kiezen 
voor het Vlaamse, waardoor militair ingrijpen nodig was om het uiteindelijk tot Nederland te laten 
behoren. "In die tijd lag het hart van de bevolking niet bij het Staatse." (Vertegenwoordiger 
gemeente, 2012) 
 
In het kader van de Bogardus social distance scale kan de houding van de bewoners in die tijd 
worden gezien als een connectie met België/Vlaanderen. De binding met België/Vlaanderen was in 
die tijd blijkbaar veel groter dan met het Nederlandse. 
 
 Bij het zoeken naar een verklaring voor het standpunt van de gemeente is een blik op de 
geschiedenis een stap in de goede richting, maar er is meer. De geschiedenis is de belangrijkste 
onderlegger om te stellen dat het karakter van Hulst in de richting van het Vlaamse gaat, maar ook 
het marketingtechnische aspect moet in deze zeker niet worden onderschat. De oorsprong ligt dan 
wel in de geschiedenis, maar een belangrijke reden om daar in deze tijd nog naar te verwijzen is de 
aantrekkingskracht van een dergelijke uitspraak. Uiteindelijk is het voornamelijk bedoeld om 
toeristen naar de gemeente te halen. (Vertegenwoordiger gemeente, 2012) 
  
 3.2 Vlaams karakter / meest Vlaamse gemeente in Nederland 
De oorsprong van de uitspraak is in ieder geval bekend, maar wat heeft de historie op dit moment 
nog voor invloed? Waaraan kan ik dat Belgische/Vlaamse nu nog zien? Waarin zie ik de connectie 
met Vlaanderen duidelijk terug?  
 
Dialect  
 Buiten een aantal fysieke kenmerken, die later aan bod komen als de antwoorden van de 
bewoners worden behandeld, wordt er gewezen op het dialect in Hulst. Dat verschilt nogal van de 
andere Zeeuwse dialecten, volgens de geïnterviewde binnen de gemeente. Zo zijn alle Zeeuwse 
dialecten nauw verbonden met het West-Vlaams, of eigenlijk Gent, maar het dialect uit deze hoek, 
Oost-Zeeuws-Vlaandern, is verwant aan het Antwerps. (Vertegenwoordiger gemeente, 2012; 
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Bewoner C, 2012)  Dat heeft als gevolg dat de overige Zeeuwen de bewoners uit hoek van Hulst maar 
moeilijk kunnen verstaan, wat dan weer leidt tot uitspraken als: "Het zijn daar reserve 
Belgen".(Vertegenwoordiger gemeente, 2012) Al had evengoed de vergelijking met Noord-Brabant 
kunnen worden gemaakt, want ook daar is het dialect verweven met het Antwerps. Qua dialect is de 
omgeving Hulst dus echt een apart stuk van Zeeuws-Vlaanderen en eigenlijk van heel Zeeland. In 
2007 heeft er een tentoonstelling rond het Zeeuwse dialect rondgetrokken door Zeeland en uit het 
bijbehorende onderzoek kwam het volgende over Hulst naar voren: "Het meest afwijkende voor 
Zeeuwse oren is het dialect in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen: Het Land van Hulst en de 
grensstreek. Die hebben samen met de Oost-Vlaamse dialecten heel wat Brabantse kenmerken 
overgenomen." (Stichting Cultureel erfgoed Zeeland, 2007)  
 
Meest Vlaamse stad is eigenlijk de meest Vlaamse gemeente 
 Wat betreft dialect gaat het over meer dan alleen de stad Hulst, waarover de gemeente zegt 
dat deze de meest Vlaamse is van Nederland, waardoor de vraag rijst of het niet verder gaat dan 
alleen de stad Hulst en dat blijkt zo te zijn. "De basis is breder en dan maak je gebruik van het 
bronpunt in de stad Hulst, maar voor iemand uit Clinge of Nieuw-Namen is dat echt niet minder". 
(Vertegenwoordiger gemeente, 2012)Dat er uiteindelijk is gekozen voor de meest Vlaamse stad is 
omdat de stad Hulst het bronpunt is,ofwel de locatie waar alle kenmerken samen komen. Als 
belangrijkste verschil tussen de stad Hulst en de gemeente Hulst is de bouwstijl, aangezien die in het 
centrum van Hulst sterk afwijkt van buiten het centrum. De laatstgenoemde zijn gebouwd in de 
periode dat Hulst tot Nederland behoorde en die invloed is dan ook zichtbaar. Het karakter van de 
mensen is in heel de gemeente echter gelijk. "Waar nu wordt gesproken over de meest Vlaamse stad 
van Nederland had echter evengoed kunnen staan meest Vlaamse gemeente van Nederland." 
(Vertegenwoordiger gemeente, 2012) 
 
De bewoners 
 Er wordt ook nog een koppeling gemaakt vanuit de geschiedenis naar de bewoners en dan 
gericht op de historie, want dat is vandaag de dag nog altijd zichtbaar in de mensen. "Er hang hier 
iets bijzonders, van dat Vlaamse: Joie de Vivre". (Vertegenwoordiger gemeente, 2012). Koppel dat 
aan de periode dat er werd bepaald tot welk land Hulst zou gaan behoren, ofwel de periode dat de 
bevolking zich uitsprak in het voordeel van België/Vlaanderen, het dialect, de bouwstijl en de keuze 
voor de slogan meest Vlaamse stad, maar ook gemeente had gekund, van Nederland is verklaard. 
 
 3.3 Beoogd effect slogan 
De gedachtegang achter de keuze en een aantal kenmerken zijn dan bekend, maar wat beweegt de 
gemeente om een dergelijke uitspraak te doen? In deze paragraaf worden twee onderwerpen van 
het gehouden interview samengevoegd, namelijk het doel van de uitspraak en de totstandkoming 
van de uitspraak en het hele programma eromheen. De volgende vragen zullen in ieder geval worden 
behandeld. Wat wil men er mee bereiken? Hoe komt een dergelijke slogan tot stand? Is het een 
marketingtechnisch verhaal om het toerisme te bevorderen of om Hulst in het algemeen bekender te 
maken? Waarom deze slogan en niet een alternatief? 
 
Doel slogan 
 De vertegenwoordiger van de gemeente erkent dat het voor een deel gaat om een marketing 
element. Het moet tenslotte de gemeente en de stad Hulst op de kaart zetten en een dusdanig beeld 
scheppen dat de mensen gaan denken dat er in Hulst een bijzondere situatie is die bezichtigd kan 
worden. De truc zit hem daarbij in het tweeledige element van de slogan. De meest Vlaamse stad van 
Nederland is voor beide bevolkingsgroepen interessant te noemen. De mengeling van twee 
invloeden zou zowel bezoekers uit Vlaanderen als bezoekers uit Nederland moeten aanspreken. In 
het geval de gemeente de stad zou duiden alleen als "Vlaamse stad" valt het potentiële bereik in het 
Belgische deel weg. Daarnaast wordt enkele keren benadrukt dat het niet alleen marketing is met het 
oog op toerisme, maar dat het voornamelijk uitstekend past bij het karakter van Hulst. Als dat niet 
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het geval zou zijn wordt daar ook makkelijk doorheen geprikt door de bezoekers. "Iets verkondigen 
dat je niet bent heeft wellicht tijdelijk effect, maar op de lange termijn werkt het zeer waarschijnlijk 
averechts". (Vertegenwoordiger gemeente, 2012) 
 
 De totstandkoming van deze slogan is een proces geweest dat langzaamaan is gegroeid. De 
oorsprong ligt in ieder geval bij de afdeling communicatie van de gemeente. Die hebben gekeken 
naar in wat Hulst afwijkt van andere gemeentes en kwamen al snel uit bij het Bourgondische karakter 
en het "joie de vivre" zoals ze het zelf noemen dat Hulst onderscheidt van andere gemeente en dat 
wordt dan extra benadrukt. Enkele bewoner lieten nog een ander licht schijnen. Die verwezen naar 
oud burgemeester Kessen als grondlegger. (Bewoner C, 2012; Bewoner D, 2012) 
 
Alternatieve slogan(s) 
 Naast de huidige slogan die wordt gebruik zijn ook nog alternatieven besproken, want er is 
nog een element waarin in Hulst valt te onderscheiden en dat is dat het een vestingstad is. Toch is er 
uiteindelijk niet voor gekozen en wel om de reden dat het niet bijzonder genoeg is. Alleen al in de 
directe omgeving zijn er vele voorbeelden van vestingsteden. Dat geldt dan niet alleen voor 
Nederland, maar ook voor België en Frankrijk. Noord-Franse steden als Lille, Calais en Boulogne-sur- 
Mer en Belgische steden als Brugge, Antwerpen en Oostende zijn slechts enkele van de 
vestingsteden. Het tweeledige karakter is dan een element dat meer onderscheid maakt. De 
gemeente kiest dan wel niet voor een slogan met daarin vestingstad, maar laat het ook weer niet 
ongemoeid. Ze zijn namelijk wel aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor vestingsteden en 
organiseren evenementen als de vestingdagen en vestrock. De reden waarom er dan niet is gekozen 
voor: "meest Vlaamse vestingstad van Nederland" is als volgt: Dan ben je te specifiek, dan doe je 
jezelf tekort" (Vertegenwoordiger gemeente, 2012) 
 
 Dat de geloofwaardigheid van belang is benadrukt de vertegenwoordiger door nog een ander 
slogan aan te halen die ze hebben gebruikt, namelijk: "Hulst: De groene long van Zeeuws-
Vlaanderen". Daar zijn ze tegenwoordig een stuk kritischer over dat blijkt wel uit de manier waarop 
ze daar nu over praten. "Het zal best, maar als je op de Veluwe loopt zie je echt meer groen". 
(Vertegenwoordiger gemeente, 2012) De geloofwaardigheid en de waarde van een dergelijke 
uitspraak wordt in twijfel getrokken. De vertegenwoordiger van de gemeente twijfelt zelf al over 
deze stelling, dus is het ook niet waarschijnlijk dat de bezoeker van Hulst dat snel en op overtuigende 
wijze kan ervaren. Het effect van een dergelijke slogan is beperkter dan een slogan die zich richt op 
de Nederlandse stad met duidelijke Vlaamse 
kenmerken. 
 
 3.4 Uitingen die ten grondslag liggen aan 
        de campagne 
Een passende slogan die breed gedragen wordt is 
slechts een eerste stap op weg naar een 
succesvolle slogan. Het volgende dat aan de orde 
komt is het uitdragen van de slogan. De mensen 
moeten bekend raken met de uitspraak. Het moet 
zichtbaar worden gemaakt. Wat doet de gemeente 
om het Vlaamse karakter van de stad kenbaar te 
maken aan het brede publiek? Waar kom je de 
uiting tegen?  
   
Promotiemateriaal 
 De slogan is in en om het gemeenthuis 
duidelijk zichtbaar. Bij de ingang, op het bord met 
de openingstijden, is de slogan al zichtbaar. Als je 

Figuur 2 Promotie materiaal slogan 
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vervolgens daadwerkelijk binnentreedt is er een schap met promotiemateriaal aanwezig, waarop de 
slogan standaard is afgedrukt (zie Figuur 2). Op datzelfde materiaal is overigens ook de slogan te zien 
betreffende de groene long, waarover de vertegenwoordiger in het interview niet erg positief was. 
Voeg daarbij de aanleiding voor dit onderzoek, de uitspraak op de gemeente website, een uiting op 
de website van de provincie en een verwijzing naar het Vlaamse karakter op de website van de 
Vereniging voor Nederlandse vestingsteden en dan blijkt dat degene die gericht op zoek is naar 
informatie over de gemeente er tegenaan zal lopen. Een toekomstig bewoner, een ondernemer die 
een bedrijf wil starten of de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker zal in ieder geval bekend raken 
met de uitspraak. Voor de rest zijn er weinig andere fysieke uitingen van de slogan te vinden, wellicht 
omdat het Vlaamse karakter zo duidelijk aanwezig is dat het overbodig is. Het Vlaamse karakter is zo 
duidelijk aanwezig dat het voor elke bezoeker opvalt. Zo sterk zelfs dat het verschil tussen een 
Vlaamse stad en Hulst op een foto kleiner zou zijn dan het verschil tussen Hulst en een Nederlandse 
stad.  
 
 3.5 Standpunt bewoners 
De slogan is uiteindelijk geheel door het gemeentelijk apparaat ontwikkelt of eigenlijk gegroeid 
binnen de organisatie, zoals ze het zelf beschrijven. In tegenstelling tot allerlei andere ruimtelijke 
processen, waarbij het verplicht is, is in deze niet de mening van de burger gevraagd middels een 
inspraakavond of iets dergelijks. (Vertegenwoordiger gemeente, 2012)Dat maakt het interessant om 
eens kijken naar wat de bewoner van de slogan vindt. Het resultaat daarvan zal zichtbaar worden in 
het volgende hoofdstuk, maar als voorbereiding daarop is gevraagd naar de verwachting van de 
gemeente. Wat vinden de bewoners van deze slogan? Hoe denken de bewoners over Hulst? In welke 
mate komen zij in aanraking met het Vlaamse karakter waar de gemeente over spreekt. 
 
Fysieke kenmerken 
 Volgens de vertegenwoordiger van de gemeente ervaren de bewoners hetzelfde en dat het 
zelfs is terug te zien in de fysieke kenmerken. Dat vindt plaats aan de hand van een constatering die 
de vertegenwoordiger zelf heeft gedaan. "Zo zijn er in Hulst nog duidelijke kenmerken uit de Spaanse 
tijd aanwezig. De haarkleur zwart is bijvoorbeeld dominant, terwijl er ook nog een behoorlijk aantal 
licht getinte bewoners aanwezig zijn. De link met de Spaanse tijd valt daardoor te maken, maar 
wordt nog eens extra bevestigd als er wordt gekeken naar de achternamen van de mensen. Zo 
blijken de namen Rodrigo en Breas nog altijd vertegenwoordigd in Hulst, dat zijn in feite Spaanse 
namen"(Vertegenwoordiger gemeente, 2012) Op eenzelfde manier kan ook nog een link worden 
gemaakt met het Belgische/Vlaamse. Nederlandse en Vlaamse families die met elkaar verweven 
raken door middel van huwelijken. Dat is een fenomeen dat zich in Hulst kan blijven voortdoen, 
gezien de het feit dat grens zich op kleine afstand bevindt, maar dat komt uitgebreid aan bod in het 
volgende hoofdstuk als de bewoners aan bod komen. 
 
Afzetten tegen de machthebber 
  Naast de fysieke aspecten is er nog een bijzonder fenomeen zichtbaar. Er wordt duidelijk 
onderscheidt gemaakt tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland, waarnaar wordt 
verwezen als "de overkant" of "Holland". Dat geeft aan dat er binnen Hulst een cultuur heerst waarin 
me zich afzet tegen de machtshebber. (Vertegenwoordiger gemeente, 2012) Dat was al het geval 
toen het Nederlandse leger moest ingrijpen om Hulst tot Nederland te laten behoren, terwijl de 
bewoners in die tijd liever bij België wilden horen. Dat is nu nog steeds zichtbaar, onder andere in het 
onderscheid maken tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland. 
 
  Een ander element waar naar wordt verwezen door de vertegenwoordiger is het stemgedrag 
in de gemeente. In de historie heeft Hulst zo ongeveer continue op het slagveld gelegen, zoals al 
bleek uit één van de eerste paragrafen van dit hoofdstuk, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een 
bepaald wantrouwen richting de regent. Dat heeft als gevolg dat bij verkiezingen de populistische 
partijen relatief veel stemmen krijgen in Hulst. Zo was de PVV in 2010, tijdens de verkiezingen voor 
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de Tweede Kamer, de grootste 
partij in Hulst. De PVV behaalde 
21% van de stemmen, terwijl de 
gevestigde namen als het CDA en 
de PVDA bleven steken rond de 
18%. (Figuur 3). Bij de verkiezingen 
in 2002 was al iets vergelijkbaars 
aan de orde. De LPF haalde toen in 
Hulst ruim 3% meer stemmen dan 
het landelijk gemiddelde. (NRC 
Handelsblad, 2002; Parlementair 
Documentatiecentrum, 2002) In 
vergelijkbare locaties in het 
buitenland is hetzelfde verschijnsel 
zichtbaar. Zo is in Noord-Frankrijk 
de partij van Le Penn erg populair, 
terwijl in Vlaanderen de partij van 
Bart de Wever, beide populistisch, 
een groot deel van de stemmen 
verzamelde. Ook in die gebieden is dat een verschijnsel dat zich al vele malen eerder heeft 
voorgedaan. De kenmerkende populistische voorstelling van ‘het volk’ als een ondeelbare eenheid 
voedt niet alleen een xenofobe afwijzing van ‘het andere’, ‘het vreemde’ en het ‘nieteigene’, maar 
ook een afkeer van politieke, bestuurlijke en bureaucratische elites die meer geïnteresseerd zijn in 
hun eigen belangen dan in het oplossen van de problemen waarmee ‘gewone’ en steevast ‘hard 
werkende’ burgers dagelijks kampen". (Achterberg & Houtman, 2010) In Hulst, Vlaanderen en Noord-
Frankrijk ziet het volk de regent als 'nieteigene' en dat vormt de voedingsbodem voor het populisme 
in deze regio's. 
 
 3.6 De gemeente over de Bogardus social distance scale  
Tot slot is de Bogardus social distance scale voorgelegd aan de vertegenwoordiger gemeente en 
gevraagd om aan te geven waar de gemeente geplaatst kan worden ten opzichte van het 
Vlaamse/Belgische.  
 
 Al direct werd duidelijk gemaakt, zoals ook al bleek uit al het voorgaande, dat er sprake is van 
een duidelijk link met Vlaanderen. Dat wordt in deze nog eens benadrukt door de Belg binnen deze 
casus als een goede vriend te noemen. De bovenste categorie is net teveel van het goede, omdat er 
toch nog sprake is van een duidelijk verschil, Hulst is tenslotte ook al meer dan 200 jaar gescheiden 
van het , tussen de twee sferen. Dat blijkt ook uit de afsluitende uitspraak van de geïnterviewde: " 
We zijn uit elkaar gegroeid omdat de een Nederlands is en dan ander gewoon Belgisch, van ons had 
het niet gehoeven maar ga ons niet zeggen voeg je maar bij België want inmiddels zijn we in 
anderhalve eeuw toch wel bij Nederland gaan horen". (Vertegenwoordiger gemeente, 2012) 
 
 Als de laatste uitspraak en het voorgaande in dit hoofdstuk wordt gekoppeld aan het 
theoretisch kader kan niet anders geconcludeerd worden dan de vertegenwoordiger doet. Uit alles 
blijkt dat de gemeente op een groot aantal punten overeenkomsten vertoont met het 
Belgische/Vlaamse, wat één van de indicatoren is voor een kleine, sociale, afstand. Of het nu gaat 
over stemgedrag, bouwstijl, dialect of de geschiedenis in alles kan een connectie worden gemaakt 
met België. Daarbij komt dat het door de fysieke aanwezigheid in de onder andere de bouwstijl een 
fenomeen is dat dagelijks wordt ervaren, dus het contact tussen Hulst en het Belgische/Vlaamse is 
regelmatig. Op alle twee de punten blijkt de binding groot en de afstand klein, maar omdat er nog 
een aantal belemmeringen aanwezig zijn is een bepaalde nuance op zijn plaats en kan niet worden 
geoordeeld dat ze elkaars gelijke zijn. 

Figuur 3 Stemgedrag Hulst 
Bron: Nos Dossier: Tweede Kamer verkiezingen, 2010 
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Hulst 2012 

 

To close kinship by marriage 
 Gelijk aan de Belg/Vlaming en sterk gevoel 

voor het Belgische/Vlaamse 

To my club as personal chums 
  Duidelijke overeenkomsten, goede band, 

maar niet hetzelfde 

To my street as neighbors 
 Belgisch/Vlaamse heeft de overhand ten 

opzichte van het Nederlandse 
To employment in my occupation in 
my country 

 De middenweg. Een mengelmoes van 
Nederlandse en Vlaamse invloeden  

To citizenship in my country 
 Belgische/Vlaamse invloeden herkenbaar. 

Overwegend Nederlands 

As visitors only in my country 

 Erkent Belgische/Vlaamse kenmerken en 
karaktertrekken. Meer gevoel bij 
Nederland. 

Would exclude from my country 
 Wenst niet geassocieerd te worden met 

Belgie/Vlaanderen. Is een Nederlander 
 
 De sterke identificatie tussen gemeente en het Belgische/Vlaamse bleek al uit de uitspraken 
op de websites van de overheidsinstanties, maar nu blijkt het ook uit de voorbeelden die door de 
vertegenwoordiger zijn aangedragen in het kader van dit onderzoek. Op basis van dit interview en 
daaruit voortgekomen data kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de uitspraken van de 
gemeente weloverwogen zijn en passen bij de situatie van de gemeente als het wordt bekeken 
vanuit dat perspectief. De vraag of dat voor een bewoner ook geldt blijft overeind en dat is dan ook 
het volgende dat onderzocht wordt om uiteindelijk te kunnen vergelijken en een eindoordeel te 
kunnen vellen. 
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Hoofdstuk 4: Bewoners Hulst  
 
Het standpunt van de gemeente is inzichtelijk gemaakt. De gedachtegang achter de totstandkoming 
van een uitspraak als: "De meeste Vlaamse stad, of eigenlijk gemeente, van Nederland" is bekeken 
vanuit het perspectief van de gemeente ook goed te billijken, al is het enkel maar op grond van de 
marketing. Of het daarbij blijft is de vraag binnen dit hoofdstuk, waarin deze stelling aan bewoners 
wordt voorgelegd en wordt gevraagd wat hun ervaringen zijn, wat ze vinden van deze uitspraak, 
maar bovenal aan de hand van voorbeelden en kenmerkende situaties een beeld wordt gecreëerd 
van de gemeente Hulst en uiteindelijk een oordeel kan vellen over de verhouding tussen het Hulstse 
enerzijds en het Belgische/Vlaamse anderzijds. Ten behoeve hiervan is gesproken met een viertal 
bewoners die elk op hun eigen manier binding hebben met de gemeente, maar bovenal veel konden 
vertellen over de gemeente. Hieronder wordt op een gelijke manier als de interviews waren 
opgebouwd (Bijlage 3) de uitkomsten van deze interviews vertoond. Aan het einde van de eerste vier 
onderdelen wordt telkens een vergelijking gemaakt met de Bogardus social distance scale, alvorens 
er aan het einde een overkoepelend oordeel wordt gegeven. 
 
 4.1 Karakter van Hulst 
De provincie beschrijft Zeeuws-Vlaanderen als een mengeling van Zeeuwse en Vlaamse sferen, 
terwijl de gemeente stelt dat er zelfs sprake is van een Vlaamse stad, maar hoe ervaart de inwoner 
van Hulst dat en waar is dat dan zichtbaar voor iemand van buitenaf? 
 
 De meest gehoorde reactie bij het stellen van deze vraag was dat het op verschillende 
niveaus zichtbaar is. Grofweg valt er een tweedeling te maken. Zowel in de karaktertrekken van de 
mensen als op fysiek vlak aan de inrichting van de ruimte, de gebouwen en ander uiterlijk vertoon. 
Deze tweedeling zal in het vervolg zoveel mogelijk worden aangehouden. 
 
Fysieke uitingen 
 In eerste plaats wordt er ingegaan op de fysieke uitingen van het Belgische/Vlaamse karakter, 
waarbij wordt begonnen met één van de duidelijkst zichtbare uitingen. Zodra je namelijk de grote 
markt, zoals in zoveel steden het centrale plein, nadert waaraan ook het gemeentehuis is gelegen 
springt dit gelijk in het oog. Aan de gevel van het gemeentehuis hangen, zoals aan vrijwel alle 
gemeentehuizen, duidelijk zichtbaar een aantal vlaggen waaronder de Nederlandse, de Zeeuwse, de 
Zeeuws-Vlaamse en de vlag van de gemeente. Een aantal daarvan vertonen opvallend veel 
gelijkenissen. Hieronder wordt weergegeven (Figuur 4). De meest linkse is niet aanwezig aan de geval, 
want dit is de Vlaamse vlag, de middelste en linkse zijn wel aanwezig. Het betreft de Zeeuws-Vlaamse 
vlag, hieronder in het midden, en als meest rechtse de vlag van de gemeente Hulst. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Vlag Vlaanderen          Vlag Zeeuws-Vlaanderen                  Vlag Hulst 
 

  

Figuur 4: De vlaggen vertonen overduidelijke gelijkenissen 
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 Het verschil zit in de details van de leeuw, waarvoor een scherpe blik nodig is, want van een 
afstand of bij een snelle blik vallen deze nauwelijks op. Uit de interviews blijkt dat het in ieder geval 
in het geval van de gemeentevlag de Nederlandse leeuw 
is. Het belangrijkste detail dat daarnaar verwijs is de 
kroon op het hoofd van de leeuw.(Bewoner A, 2012; 
Vertegenwoordiger gemeente, 2012) 
 
 Een ander fysieke uiting die een ieder heel 
makkelijk kan zien zijn de reclame uitingen aan de geval. 
In het centrum van Hulst zijn een behoorlijk aantal 
horeca gelegenheden en wat daarbij opvalt is daarbij 
nauwelijks de bekendere Nederlandse (bier)merken aan 
de geval hangen, maar de Belgische merken. Daarnaast 
springt ook de aanwezigheid van de seksshops in het 
oog (Figuur 5). Van oudsher was Hulst één van de 
plaatsen die veel bezocht werd door Belgen in de tijd dat 
er in België op dat gebied veel minder mogelijk was. 
Vroeger was dat overigens nog veel meer, inmiddels is 
dat al sterk afgenomen, zo merkt een van de bewoners 
op. (Bewoner A, 2012) 
 
 Tot slot nog een fysieke uiting die wellicht niet 
iedereen even snel zal opvallen. De bouwstijl in Hulst 
heeft veel weg van typische Vlaamse steden, zoals 
eerder ook al behandeld. Het betreft dan overigens alleen de kern van Hulst, want zodra je buiten 
deze kern komt zie je duidelijk dat de gemeente al geruime tijd tot Nederland behoort. In het 
centrum is de invloed van de Vlaamse graven en de vele Vlaamse periodes uit de historie goed 
zichtbaar. De gelijkenissen met bijvoorbeeld Vlaamse steden als Mechelen of Damme zijn veel 
treffender dan met Nederlandse steden als Leiden of Delft. 
 
Karakter 
 Naast de fysieke kenmerken blijkt er ook een link uit de karaktertrekken van de mensen. In 
eerste plaats wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van 
Nederland. Waar Zeeuws-Vlaanderen in andere delen vaak gekscherend wordt bestempeld als een 
ander land, een heel eind weg of zelfs het einde van de wereld, blijkt er andersom ook een dergelijke 
constructie te zijn. Steevast worden mensen uit de rest van Nederland niet Nederlanders genoemd, 
maar Hollanders en als het gaat over Walcheren of Beveland gaat het over de overkant, verwijzend 
naar de Westerschelde die Zeeuws-Vlaanderen scheidt van de rest van Zeeland en Nederland. 
(Informatiecentrum Schelde, 2009)  
 
 Dat is niet het enige, want het blijkt ook zo te zijn dat ze bepaalde eigenschappen van de 
Vlamingen hebben overgenomen. Over het algemeen worden Belgen beschreven als bescheiden en 
timide mensen, zeker in vergelijking met Nederlanders. Als Nederlanders, wat ze zelf Hollanders 
noemen, het hebben over de mensen uit Hulst of Zeeuws-Vlaanderen worden die vaak op eenzelfde 
wijze getypeerd. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat ze van zichzelf vinden dat ze 
zelf toch niet vergelijkbaar zijn met de typische Belg. De Zeeuws-Vlaming is in vergelijking met de 
Belg veel extroverter, maar in vergelijking met een Nederlander zijn ze dat totaal niet. (Bewoner B, 
2012) 
 
 Tot slot wordt Hulst door de bewoners vaak genoemd in combinatie met gezelligheid en 
vakantiegevoel, ofwel het Bourgondische. Volgens henzelf maakt dat onderdeel uit van het Vlaamse 
karakter dat aanwezig is. (Bewoner A,2012; Bewoner B,2012; Bewoner C, 2012; Bewoner D, 2012)In 

Figuur 5: Reclame uitingen in Hulst 
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België is het bijvoorbeeld heel normaal dat er al in de ochtend al het terras wordt bezocht en dat zie 
je in Hulst ook terug. De terrassen zijn vrijwel altijd gevuld en dat zorgt voor een sfeer die je ook 
ervaart tijdens een vakantie. De bewoner van Hulst is op dit punt in de loop der jaren gaan lijken op 
de Belgische bezoeker. Een typisch  Vlaamse karaktertrek die is overgenomen door de bewoner van 
Hulst.  
 
 Als deze karaktereigenschappen en de fysieke kenmerken worden vertaald naar de schaal 
van Bogardus is het duidelijk dat er wel degelijk een link is tussen Hulst en het Vlaamse, waardoor er 
op basis van dit onderdeel in ieder geval naar de bovenste deel van de schaal moet worden gekeken. 
Op allerlei gebied is er overlap tussen het Vlaamse en het Nederlandse, maar het belangrijkste 
element dat naar voren is gekomen is de gelijkenissen die de bewoners van Hulst vertonen met de 
Belgen/Vlamingen in karaktereigenschappen. 
 
     4.2 Contact met het Belgische/Vlaamse 
De mengeling van Vlaamse en Zeeuwse sferen is hierboven al aan bod gekomen, maar betekent dat 
dan ook dat de Hulstenaar veelvuldig en op allerlei manieren in contact komt met de Belgen? Maken 
de Belgen gebruik van de Nederlandse voorzieningen en de Nederlanders van de Belgische 
voorzieningen? Is er sprake van toerisme over en weer? 
 
 Contact en toerisme 
 Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat er dagelijks contact is tussen de bewoners 
van Hulst en de Belgische bezoekers van Hulst. "Daar hoeft men niet naar op zoek, want we zijn hier 
dagelijks omgeven door Vlamingen." (Bewoner C, 2012) In veel gevallen zelfs onbewust aangezien de 
bewoners van Hulst de aanwezigheid van de Belgen al lang en breed in hun systeem hebben 
opgenomen. Als het ware horen ze er gewoon bij en vallen ze niet eens uit de toon. (Bewoner D, 
2012)Dat de Belgen onderdeel uitmaken van Hulst blijkt onder andere uit de samenstelling van 
families. Gedurende de interviews bleek namelijk dat het merendeel in zijn directe omgeving wel één 
of meerdere Belgische mensen in de familie aangetrouwd heeft gekregen. Op dat gebied is er dan 
ook een grote overloop. Zo zijn de Belgische achternamen, net zoals eerder al werd gezegd over de 
Spaanse, ruim vertegenwoordigd in Hulst." Op dat gebied wordt er in ieder geval totaal geen 
onderscheid gemaakt en speelt de grens geen enkele rol". (Bewoner A,2012) 
 
 In hoeverre is er dan nog sprake van toerisme? Voor het grootste deel beschouwen de 
bewoners van Hulst de aanwezige Belgen in ieder geval niet meer op die manier. Ze horen er 
inmiddels gewoon bij.(Bewoner A, 2012; Bewoner D, 2012) Toerisme vanuit België is er ook wel, 
maar dat is vrij moeilijk meetbaar aangezien de twee groepen zo veel op elkaar lijken. Uit een 
sociaal-economische analyse van de Kamer van Koophandel blijkt dat Hulst zich wat betreft toerisme 
in de middenmoot begeeft van heel Zeeland. Nu is dat niet heel verwonderlijk, aangezien Zeeland 
een groot kustgebied heeft dat erg veel bezoekers trekt. Hulst pikt daar nauwelijks iets van mee en 
richt zich met name op de eetgelegenheden, terwijl Cultuur, verblijf (hotels) en sport nauwelijks een 
rol spelen (Figuur 6). (Kamer van Koophander, 2009) 

 
 

 

 

Figuur 6: Toerisme in 
Hulst vergeleken met 
de rest van Zeeland 
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 Het lijkt er sterk op dat het karakter van Hulst en de gezelligheid wel degelijk regelmatig 
mensen aantrekt, maar dat dit slechts tijdelijk is. De bezoekers uit België mengen zich daarnaast 
gemakkelijk tussen de bevolking, waardoor het er niet uit ziet als toerisme maar het officieel wel zo 
gezien kan worden. 
 
Voorzieningen 
 Op het gebied van voorzieningen blijkt er een duidelijke overloop te zijn. Die overloop is er al 
sinds tijden en is vrij constant, maar de bestemming wisselt wel. Zoals eerder al vermeld was er in de 
vroegere jaren een vanuit België een grote stroom gericht op de soepelere wetgeving in Nederland 
op het gebied van erotiek en drugs, terwijl men vanuit Nederland al snel richting België ging om voor 
benzine. Deze stromingen zijn inmiddels afgenomen, maar die zijn vervangen door andere stromen. 
Zo blijkt er vanuit België een massale stroom richting Hulst te komen voor levensmiddelen.(Bewoner 
A, 2012; Bewoner D, 2012) Dat deze stroom groot is wordt bevestig door het grote aantal 
supermarkten dat gevestigd is in de gemeente. De gemeente heeft op dit moment zeven 
supermartken op een inwoneraantal van ongeveer 27.000. Het blijkt dan ook zo te zijn dat deze 
voornamelijk draaien op Belgische 
bezoekers (Bewoner A, 2012; Bewoner 
D, 2012). Als je op dit punt verder 
inzoomt lijkt het veel op het Franse 
principe, waarbij er buiten het 
stadscentrum grote supermarkten met 
dito parkeergelegenheden worden 
gerealiseerd. In Hulst is het weliswaar 
qua grootte nog altijd niet 
vergelijkbaar, maar het volgt wel 
dezelfde gedachtegang en is zeker 
voor Nederlandse begrippen enorm. 
Op de afbeelding hiernaast zie je op de 
voorgrond een parkeerterrein met op 
de achtergrond twee bekendere 
Nederlandse supermarktketens. 
(Figuur 7).  Niet zichtbaar op de foto, 
maar aangrenzend zijn nog twee 
supermarkten gesitueerd met een 
parkeerterrein van vergelijkbare grootte. Waar eerder bij toerisme werd opgemerkt dat het 
nauwelijks merkbaar is, zou je in principe op dit punt kunnen spreken van supermarkt toerisme. Één 
van de geïnterviewde bewoners, tevens voorzitter van het midden- en kleinbedrijf (MKB) Hulst, wist 
er zelfs cijfers aan te koppelen. Een grote woonspeciaalzaak, die geheel is gericht op België aangezien 
ze daar het fenomeen woonboulevard niet kennen, is een grote trekker met 650.000 bezoekers per 
jaar. De binnenstad van Hulst trekt per jaar ongeveer 2,1 miljoen bezoekers, terwijl de 
supermarktbranche jaarlijks 2,7 miljoen bezoekers trekt.(Bewoner D, 2012) Dit zijn cijfers die zijn 
verkregen op basis van een passantentelling die de gemeente in 2011 heeft laten uitvoeren 
(Gemeente Hulst, 2011). 
 
 De andere kant op is er de laatste jaren een stroom vanuit Nederland richting België ontstaan 
op het gebied van onderwijs. Met name op jonge leeftijd, onder de 4 jaar, is er in België meer 
mogelijk, dus is het zo dat er vanuit Hulst en andere grensgemeente veel kinderen naar school 
worden gebracht in België i.p.v. naar dure dagverblijven in Nederland. Op die manier krijgen deze 
kinderen al van jongs af aan al Vlaamse invloeden mee, want de verschillen tussen het Nederlandse 
en Belgische onderwijssysteem zijn groot. Op latere leeftijd kiezen de Nederlanders dan vaak toch 

Figuur 7: De "Frans" ogende situatie in Hulst 
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voor het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs in Nederland, vanwege de verschillen in het 
systeem. (Bewoner A, 2012; Bewoner B, 2012)  
 De belangrijkste conclusie die je kan verbinden aan dit onderdeel, in relatie tot de schaal van 
Bogardus, is dat er een overloop is die nauwelijks meetbaar is, omdat er veel gebieden veel 
overeenkomsten zijn tussen de twee groepen. Er wordt niet gekozen op basis van de plaats van de 
voorziening, maar op basis van prijs en kwaliteit. Zowel de Hulstenaar als de Vlaming pakken van alle 
twee de kanten de beste en meest voordelige optie.  Zo profiteren ze optimaal van de situatie aan de 
andere kant van de grens. Als dit deel vertaald wordt naar de schaal van Bogardus blijkt dat de 
groepen vergelijkbaar zijn en nauwelijks opvallen tussen de ander. De gelijkenissen zijn groot en het 
contact is op regelmatige basis. Op basis daarvan is het wederom één van de bovenste categorieën 
die het beste past bij de situatie in Hulst. 
 
 4.3 Gevoel voor België/Vlaanderen 
De volgende stap die gemaakt is, is het bepalen van het gevoel voor Vlaanderen. Op de twee eerder 
behandelde aspecten bleek er duidelijk een link te leggen tussen de Hulstenaar of Hulst en het 
Belgische/Vlaamse, maar wat betekent dit dan? Heeft de bewoner van Hulst een sterker gevoel bij 
België of toch bij Nederland? En belangrijker waarin uit zich dat? Ook kan er een duidelijke connectie 
worden gemaakt met het hiervoor behandelde contact met België in de vorm van of het voor de 
bewoner van Hulst duidelijk twee verschillende landen zijn of dat ze het anders ervaren. 
 
Gevoel voor België of Nederland 
 De vraag of de bewoner meer gevoel heeft bij België dan bij Nederland werd wisselend 
beantwoord. Niet zozeer in het soort antwoord, maar meer in de stelligheid waarmee het uitgedrukt 
werd. Voor twee van de vier, bewoner A en bewoner C, was het eenvoudig te zeggen dat ze meer 
met België hebben dan met Nederland. Een ander, bewoner B, aarzelde enigszins en kwam na een 
korte redenatie tot de conclusie dat over het algemeen de Hulstenaar meer met België heeft dan 
met Nederland. De laatste, bewoner D, kon echter niet kiezen en voelde voor beide landen hetzelfde. 
In dat kader past ook een uitspraak die 
meermaals voorbij is gekomen,namelijk: 
"Wij zijn Zeeuws-Vlamingen" (bewoner 
A, 2012). Of in een uitgebreidere variant: 
"Wij zijn Zeeuwse Vlamingen of Vlaamse 
Zeeuwen" (Bewoner B, 2012). Daarbij 
komt dat ze zichzelf geen 'echte'  Belgen 
vinden en degene die nu ook 
daadwerkelijk tot België behoren ze 
blijven zien als 'echte' Nederlanders. 
 
 Er zijn evenementen waar deze 
binding op eenvoudige wijze kan 
worden gemeten, zoals nationale 
feestdagen aangaande het Nederlandse 
Koningshuis en sportevenementen 
(Figuur 8). Hiernaar gevraagd blijkt dat 
het wel leeft in Hulst, maar niet 
vergelijkbaar met de rest van Nederland. 
Sterker nog op het gebied werd door bewoner B de vergelijking met Limburg gemaakt. Uit onderzoek 
van Een Vandaag bleek dat de provincie te zijn waar de mensen het minst oranjegezind zijn. Slechts 
39% van de ondervraagde Limburgers gaf aan binding te hebben met het Koningshuis, terwijl dat in 
Flevoland 78% van de ondervraagde was. (Een Vandaag, 2012) Het fanatisme zit niet in de mensen 
en er straalt veel meer neutraliteit vanaf.  
 

Figuur 8 Gevoel voor Nederland in Hulst 



  

31 
 

 De oorzaak van het ontbreken van deze verbondenheid kan gezocht wederom gezocht 
worden in de historie, maar tijdens de interviews bleek er nog een oorzaak. De bewoner van Hulst is 
veel meer gericht op België dan op Nederland voor zijn bezigheden, mede door de bereikbaarheid. 
Antwerpen is veel dichter bij dan Rotterdam, dus volgde daaruit de vraag waarom er dan toch voor 
Rotterdam zou moeten worden gekozen? Zelfs het Franse Lille is minder ver dan het Nederlandse 
Amsterdam, terwijl de mogelijkheden in zowel Antwerpen als Lille zeker niet minder zijn dan in de 
twee genoemde Nederlandse steden (Bewoner A, 2012). De mensen in Hulst bekijken het vanuit een 
heel ander perspectief dan de gemiddelde Nederlander. 
 
Één of twee landen 
 Gevraagd naar of het in hun beleving dan nog wel twee verschillende landen zijn of dat het 
inmiddels wel zo in elkaar is overgelopen dat het gezien kan worden als één land kwam één element 
telkens weer terug, namelijk de wet- en regelgeving (Bewoner A, 2012; Vertegenwoordiger 
gemeente,2012). De EU heeft in de loop der jaren er wel voor gezorgd dat de samenwerking tussen 
de deelnemende landen soepeler verloopt, maar op een aantal cruciale punten hebben de landen 
nog volledig zeggenschap, waaronder het belastingstelsel. De verschillen in dergelijke systemen 
vormen nog altijd een belemmering, dat bleek ook al bij de voorzieningen toen het ging over 
onderwijs. Dat verschil maakt het voor Belgen nog altijd ingewikkeld om in Nederland een woning te 
kopen of een bedrijf te beginnen. Afhankelijk vanuit welk standpunt je opereert schuilt hierin een 
kans of een bedreiging voor de toekomst. Wil je ook op dit punt de overloop vergroten is het zaak 
dat je de overstap minder ingewikkeld maakt door op meerdere aspecten de wet- en regelgeving op 
elkaar af te stemmen. Als het een niet wenselijke trend is, is het zaak de algehele ontwikkeling in de 
gaten te houden en de belemmeringen in stand te houden. 
 
 Als de gevoelens voor België worden gekoppeld aan de schaal van Bogardus ontstaat er wel 
enige twijfel, zoals die ook al terug kwam in waar de Hulstenaar het meeste gevoel bij heeft, 
aangevuld met de bestaande belemmeringen op in de wet- en regelgeving is dit een punt waarbij nog 
altijd een categorisering past aan de bovenkant van de schaal, maar wel iets minder hoog dan bij de 
voorgaande elementen, omdat de verschillen tussen aan de ene kan het Nederlandse en aan de 
andere kant het Belgische zichtbaarder zijn en dat ze niet als één kunnen worden gezien. 
 
 4.4 Verschil met typisch Nederlandse gemeente 
Al het bovenstaande schept een beeld van de gemeente Hulst en laat zien wat er bijzonder is aan de 
gemeente, maar waarin verschilt het nu echt van andere, typisch, Nederlandse gemeente? Waaruit 
blijkt dan dat Hulst als gemeente minder Nederlands is dan Terneuzen, Goes of elke andere 
willekeurige Nederlandse stad? 
 
Sfeer 
 De provincie Zeeland noemt Hulst op het website een mengeling van Zeeuws en Vlaamse 
sferen. En dat is ook een reactie die naar voor komt als er gevraagd wordt naar het verschil tussen 
Hulst en een andere Nederlandse gemeente. Veelal is sfeer lastig te omschrijven of in woorden uit te 
drukken, maar aan de hand van de voorbeelden uit eerdere paragrafen is er wel al een beeld 
geschetst waaruit een bepaalde sfeer kan worden afgeleid. Belangrijkste typeringen die hier bij 
passen zijn het Bourgondische en het vakantiegevoel dat de bewoners ervaren in het dagelijks leven. 
Onderdeel daarvan is dan de dagelijkse aanwezigheid van de Vlaming als toerist, maar ook als vaste 
bezoeker aan de stad. Alsmede het voorzieningenaanbod dat zich met name richt op de Belgische 
klant en de levensstijl van de Vlaming die is geïntegreerd in de Hulstse binnenstad. Belangrijkste 
indicator die daarvoor wordt genoemd is de 'gezelligheid' op het de Grote Markt door de 
aanwezigheid en de 'altijd' goed gevulde terrassen op het centrale plein in de binnenstad. 
 
Herkomst van de bewoner 
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 Een ander element dat een aantal keer terugkomt is de herkomst van de inwoner. Zoals uit 
het hoofdstuk waarin het standpunt van de gemeente werd toegelicht al bleek heeft Hulst historisch 
gezien meer met het Vlaamse dan met het Nederlandse. Eigenlijk behoort het op dit moment pas 
een kleine 200 jaar tot Nederland, terwijl het daarvoor voornamelijk onder invloed stond van 
Vlaamse graven en steden, afgezien van de Spaanse en de Franse tijden in de historie.  
 
 De Vlaamse invloeden uit de historie hebben er ook voor gezorgd dat Hulst voor het grootste 
deel katholiek is, in tegenstelling tot veel andere Zeeuwse gemeenten die over het algemeen 
protestant zijn (figuur 9).  
 

 Dat er in Zeeuws-Vlaanderen toch nog ruim 20% protestants zijn heeft zijn oorsprong in de 
periode vlak nadat het gebied weer tot Nederland ging behoren omstreeks 1830, want in die periode 
zijn er vanuit de rest van Zeeland een behoorlijk aantal agrariërs in het middengebied van Zeeuws-
Vlaanderen geplaatst (Bewoner C,2012). Het verschil tussen beide religies is zichtbaar in bepaalde 
gebruiken en gewoontes. Zo zijn in Hulst op zondag alle winkels open, terwijl in het Protestantse 
Terneuzen dat niet het geval is. Binnen deze vergelijking wordt onder Nederlands, dus over het 
algemeen protestants verstaan, terwijl het katholieke meer invloeden heeft gekend uit een andere 
hoek. 
 
 Als hetgeen hierboven is beschreven, net zoals in de voorgaande paragrafen het geval was, 
wordt gekoppeld aan de Bogardus social distance scale blijkt eens te meer dat een categorie aan de 
bovenkant van de midden gepast is. De sfeer die aan de hand van voorgaande voorbeelden is 
geprobeerd in woorden uit te drukken, maar vooral het duidelijke verschil in de herkomst van de 
bewoner dat zich uit in de religie die men volgt zorgt voor een duidelijke link tussen Zeeuws-
Vlaanderen, en Hulst in het bijzonder, en het Vlaamse. 
 
 4.5 Evaluatie standpunt gemeente door bewoners 
Dit hele onderzoek is gebaseerd op het standpunt van de 
gemeente en de mate waarin deze verkondigt dat ze de 
meest Vlaamse stad van Nederland zijn. Zijn de bewoners 
er bekend mee? Wat vinden de bewoners van dit 
standpunt? En zouden de bewoners zelf ook voor een 
vergelijkbare slogan kiezen of hebben ze een ander idee? 
 
Bekendheid 
 Onder de bewoners is het standpunt van de 
gemeente goed bekend, alle vier de bewoners gaven aan 
er bekend mee te zijn. Daarnaast zijn zich ook terdege 
bewust wat de achterliggende gedachte is van het 
standpunt. Allereerst is er begrip voor deze 
marketingstrategie van de gemeente en daarnaast is over 
het algemeen ook overeenstemming met het beeld dat de 
gemeente schetst met deze uitspraak. Het marketing 
aspect is duidelijk aanwezig in een dergelijke uitspraak, 
want op deze manier richt je je niet alleen op de 

Figuur 9: Religie in de provincie Zeeland (Bron: CBS, 2012) 

Figuur 10 De vesting Hulst 
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Nederlandse maar ook op Belgische markt. De bewoners wijzen ook naar de historie en het beeld van 
vandaag de dag. De slogan is historisch gezien te verklaren en in het straatbeeld van dit moment is 
het Vlaamse/Belgische duidelijk zichtbaar aanwezig. De slogan is in ieder geval ergens op gebaseerd, 
dus de bezoeker die naar Hulst trekt vanwege deze uitspraak kan in ieder geval zelf dat Vlaamse 
ervaren in de binnenstad. 
 
Mening over het standpunt 
 Hoewel de gedachtegang goed te volgen is en het een passende slogan is worden er vanuit 
de bewoners toch wel de nodige kanttekeningen geplaatst bij dit standpunt. Hulst is een van de elf 
steden die lid is van de Nederlandse vereniging voor vestingsteden en dat element is ook duidelijk 
zichtbaar als er een bezoek wordt gebracht aan de stad (Figuur 10), maar dat laat de gemeente 
buiten de slogan. 
 
 Een nadere blik op de vereniging voor Nederlandse vestingsteden leert dat de doelen van de 
vereniging uitstekend aansluiten bij de beoogde effecten van de huidige slogan. Zo is de 
samenwerking onder andere bedoeld om naamsbekendheid te genereren voor het product 
vestingstad en wil het bijdragen en het versterken van de economische structuur van de 
deelnemende steden en vele andere. (Bron: Vereniging Nederlandse  vestingsteden, 2012)Bij de 
plaatselijke VVV gebruiken ze dan ook eerder de volgende slogan:  "Hulst vestingstad: Zeeuws-
Vlaanderen op zijn best". Daar werd naar verwezen door één van de geïnterviewde die zelf een rol 
vervult binnen de promotie van Hulst en liever ziet dat de gemeente dit ook overneemt. (Bewoner B, 
2012) 
 
 Een andere kanttekening die kan worden geplaatst is op het punt van effectiviteit. De link 
met België en Vlaanderen is gemaakt om ook die markt aan te spreken, maar daarvan kan ook 
gezegd worden dat die geen interesse hebben in een Nederlandse stad met Vlaamse sferen. Er zijn in 
de nabijheid namelijk genoeg 'echt' Vlaamse steden, dus waarom zouden ze die niet bezoeken? En 
hetzelfde geldt eigenlijk voor de Nederlandse toerist die Vlaanderen wil ervaren. Daarbij komt dan 
ook nog eens dat die bezoeker veelal door België, en dus Vlaanderen, moet reizen om Hulst te 
bereiken. Waarom zou de Nederlander dan doorrijden en niet blijven hangen in het Vlaamse. Wat 
dat betreft zou er dan extra nadruk moeten worden gelegd op de mengeling tussen het Nederlandse 
en het Vlaamse, want dat is een situatie die niet alledaags is en wellicht uniek. De twijfel die blijkt uit 
de term wellicht voor uniek is een ander punt van kritiek. Hoe weet de gemeente dat het de meest 
Vlaamse gemeente is? Valt zoiets te meten? Is er vergeleken met andere grenssteden? De stelligheid 
van de slogan suggereert dat er een grondige vergelijking aan vooraf is gegaan. Eerder bleek al uit 
dat de gemeente met de meest Vlaamse eigenlijk wil verwijzen naar het Bourgondische karakter 
waar België en Vlaanderen om bekend staan en het niet is bedoeld als vergelijking met andere 
grenssteden. (Bewoner A, 2012) 
 
 4.6 Bewoners over de Bogardus social distance scale  
Net als bij de gemeente zijn ook de bewoners geconfronteerd met de Bogardus social distance scale 
en is ze gevraagd om hun oordeel te geven over de situatie van Hulst. Uit het voorgaande, dat toch 
bestaat uit voorbeelden en argumenten die zijn aangedragen door de bewoners bleek al dat er 
duidelijk een goede band is tussen Hulst en Vlaanderen, hetgeen zoveel betekent als dat er gekeken 
moet worden naar de bovenkant van de schaal van Bogardus. Dat was dan ook de uitkomst toen aan 
de bewoners werd gevraagd hoe zij zichzelf zien op deze schaal.  
 
 Over het algemeen was er geen enkele discussie over de plaats op de schaal en ook bleken er 
onderling weinig verschillen in de opvatting te zijn. Wel was er enige moeite om exact aan te geven 
welke categorie het beste past, vandaar ook dat er vanuit de bewoners uiteindelijk twee categorieën 
worden aangewezen. Aan de bovenkant van het midden was een veel gehoorde uitspraak, alsmede 
maar niet helemaal bovenin. Dat gaat net te ver, want de geruime tijd dat Hulst inmiddels bij 
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Nederland hoort heeft wel degelijk invloed gehad en dat is ook duidelijk zichtbaar. Deze uitkomst is 
vergelijkbaar met wat de gemeente uitsprak, alleen was hier ruimte voor meer nuance en het 
grotere aantal participanten zorgt voor dat er een minder duidelijk oordeel valt te geven dat past bij 
de uitspraken van iedereen. 
 
Ook in dit geval is er geen reden om het oordeel van de bewoners in twijfel te trekken, de genoemde 
voorbeelden spreken voor zich. Heet merendeel van deze voorbeelden kon ook nog eens worden 
bevestigd met behulp van cijfers, onderzoeken of andere instanties. De mate van contact tussen de 
Belg en de Hulstenaar is groot en voor de gelijkenissen geldt hetzelfde. Hetgeen overeenkomt met 
wat bij het bespreken van de gemeentelijk standpunt al naar voren kwam.  
 

Bogardus 1925 
 

 
Oordeel 

Bewoners 
  

 
Hulst 2012 

 

To close kinship by marriage 
 Gelijk aan de Belg/Vlaming en sterk gevoel 

voor het Belgische/Vlaamse 

To my club as personal chums 
  Duidelijke overeenkomsten, goede band, 

maar niet hetzelfde 

To my street as neighbors 
 Belgisch/Vlaamse heeft de overhand ten 

opzichte van het Nederlandse 
To employment in my occupation in 
my country 

 De middenweg. Een mengelmoes van 
Nederlandse en Vlaamse invloeden  

To citizenship in my country 
 Belgische/Vlaamse invloeden herkenbaar. 

Overwegend Nederlands 

As visitors only in my country 

 Erkent Belgische/Vlaamse kenmerken en 
karaktertrekken. Meer gevoel bij 
Nederland. 

Would exclude from my country 
 Wenst niet geassocieerd te worden met 

Belgie/Vlaanderen. Is een Nederlander 
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Hoofdstuk 5: Conclusies  
 
Zowel de gemeente als de bewoners is de kans geboden hun licht te laten schijnen over het 
onderwerp en daaruit zijn de twee voorgaande hoofdstukken voortgekomen. Er ontbreekt in die 
hoofdstukken echter nog een connectie met het theoretische deel uit het tweede hoofdstuk, vandaar 
dat in dit hoofdstuk deze link zal worden gelegd en de bevinding uit het empirische deel zullen 
worden afgewogen tegen de theorie, zodat uiteindelijk een oordeel kan worden gegeven over de 
situatie van Hulst en hoe die geplaatst dient te worden op de social distance scale van Bogardus. Dit 
hoofdstuk vormt tevens de beantwoording van de vooraf gestelde hoofd- en deelvragen. 
 
 Na het uiteenzetten van het theoretisch kader over hoe emotionele binding kan worden 
uitgedrukt in afstand en achtereenvolgens de standpunten van de gemeente en de bewoner te 
behandelen is er gebleken dat Hulst op allerlei manieren in verband kan worden gebracht met 
België/Vlaanderen en het Belgische/Vlaamse. Dat uit zich zowel of fysieke wijze in het straatbeeld als 
in de karaktereigenschappen van de bewoner en de bezoeker van de gemeente. 
 
 Een combinatie van deze twee elementen is dan ook de belangrijkste reden voor de 
gemeente om uit te dragen dat ze de meest Vlaamse stad van Nederland zijn, terwijl evengoed kan 
worden gesteld dat het de meest Vlaamse gemeente betreft. Het doel van een slogan is in alle 
gevallen om het onderwerp bekender te maken bij een groter publiek. In dit geval is het dan ook de 
bedoeling dat de gemeente Hulst, met de stad als bronpunt, wordt neergezet als een bijzondere 
locatie en dit bekend te maken bij een breder publiek. Met als beoogd effect een toestroom van 
bezoekers en toeristen naar de gemeente. Voor een deel moet het dan ook worden gezien als een 
marketingtechnisch principe. Waarbij deze slogan nog als voordeel heeft zich te richt op twee 
verschillende markten. Door te verwijzen naar een Nederlandse stad met Vlaamse invloeden richt je 
je op zowel de Nederlandse als de Belgische/Vlaamse markt, terwijl dat in het geval van bijvoorbeeld 
de vestingstad nauwelijks het geval is. 
 
 Buiten het marketing principe dat zit opgesloten in de slogan is het een keuze geweest die 
het best past bij de gemeente en de bijzondere aspecten binnen de gemeente benadrukt. De 
uitingen van het Vlaamse/Belgisch zijn voor een ieder eenvoudig waar te nemen in de eerder 
genoemde fysieke uitingen en de karaktereigenschappen van de mensen die je er tegenkomt. 
Uiteenlopend van duidelijk waarneembare kenmerken als het Bourgondische karakter, de bouwstijl 
en het dialect dat er gesproken wordt en minder opvallende elementen als de aanwezigheid van 
zowel typisch Spaanse als typisch Vlaamse achternamen en het hele achterliggende historisch 
perspectief. In dit laatstgenoemde element schuilt voor een groot deel de aanleiding voor de link 
tussen Hulst een België/Vlaanderen. Een combinatie van deze en alle andere elementen leiden tot 
een situatie waarin de bezoeker een bepaald karakter op snelle en overtuigende wijze kan ervaren 
die niet vergelijkbaar is met een typisch Nederlands karakter, maar sterk lijkt op een typisch Vlaams 
karakter. 
 
 Om uiteindelijk te kunnen bepalen in hoeverre er sprake is van afstand tussen Hulst en het 
Vlaamse is het van belang om te bepalen wat daarin een rol speelt. Waaruit kan verbondenheid 
worden afgeleid? Voor de hand liggend is de mate van contact met mensen uit de andere groep. Hoe 
meer vrijwillig contact, hoe groter de verbondenheid. Vergelijkbaar met ieder andere sociale relatie. 
De waarde van de grens op dit moment wordt als het ware bepaald. Speelt dat nog een rol in het 
dagelijks leven van de mensen in de nabijheid van de grens. Is er een strikte scheiding of vertonen de 
groepen aan beide kanten grote gelijkenissen op het gebied van taal, karakter, gewoonte en fysieke 
elementen. Naarmate de gelijkenissen groter worden wijst dat op een sterkere relatie. In dit geval is 
er uiteindelijk beoordeeld op basis van fysieke kenmerken en karaktereigenschappen. Met in het 
achterhoofd elementen als historie, het dialect, de bouwstijl, de sfeer en het gevoel werden de 
interviews gestart, zodat er mocht het nodig zijn sturing gegeven kon worden aan het interview. 
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Echter hadden de meeste participanten talrijke voorbeelden beschikbaar. In deze is de kwantiteit van 
voorbeelden eigenlijk al een indicator, maar de inhoud verraad nog meer.  
 
 Met in het achterhoofd de bovenstaande elementen is de bewoners gevraagd te bepalen in 
hoeverre er, nog, sprake is van afstand tussen de Hulstenaar en de Vlaming, maar ook tussen Hulst 
en België/Vlaanderen en dat te benadrukken aan de hand van voorbeelden. Al snel bleek dat er op 
elk gebied voorbeelden te over waren waaruit blijkt dat Hulst en België/Vlaanderen een bijzondere 
band hebben. Het meest gehoorde aspect is het Bourgondische karakter binnen de gemeente, wat er 
ook voor zorgt dat de Belg zich zo thuis voelt in Hulst. Op dat punt ervaart de Belg Hulst hetzelfde als 
een willekeurige typische Vlaamse stad. Leg daarnaast nog de grote overloop als het gaat om 
voorzieningen, de historische band en vooral ook het perspectief dat de bewoner hanteert en de 
conclusie kan alleen maar zijn dat de Hulstenaar in het dagelijks leven meer verbonden is met het 
Belgische/Vlaamse dan het Nederlandse. Er werd dan ook niet vreemd opgekeken dat als de 
koppeling met de schaal van Bogardus werd gemaakt er werd geantwoord met: "aan de bovenkant 
van het midden".  
 
 Zowel de gemeente al de bewoner vinden dat er tussen Hulst en het Belgische/Vlaamse een 
duidelijk verband ontstaat dat voor één ieder duidelijk te ervaren is. Het grootste verschil zit hem in 
de mate waarin men er mee naar buiten treedt. De gemeente gebruikt het als slogan, als 
marketinginstrument, terwijl de bewoner wat terughoudender is. Hoewel deze hetzelfde standpunt 
inneemt zijn ze wat bescheidener, aangezien ze zich er ook van bewust zijn dat ze geen 'echte' 
Vlaming meer zijn. Al het voorgaande leidt tot de mogelijkheid om te bepalen in hoeverre Hulst 
verbonden is aan het Belgische/Vlaamse en kan er enkel worden geconcludeerd dat de 
verbondenheid groot is. Als dat wordt gekoppeld aan de schaal van Bogardus ligt dat ongeveer op: 
"To my club as personal chums". De "affective distance" is klein en de emotionele verbondenheid 
groot. De gevoelens voor de andere groep worden nauwelijks nog beïnvloed door de grens. In de 
relationele sfeer is de Belg/Vlaming te vergelijken met een goede vriend van de Hulstenaar. In dit 
geval dient dat geïnterpreteerd te worden als dat er duidelijke overeenkomsten zijn tussen Hulst en 
het Vlaamse,dat er goede band is tussen beide. Ze profiteren van de voordelen aan beide kanten van 
de grens, maar er is nog altijd een wezenlijk verschil tussen beide groepen. Al is het enkel maar, 
omdat Hulst onderdeel uitmaakt van Nederland en op het gebied wet- en regelgeving inmiddels bijna 
tweehonderd jaar niet meer tot België behoort en dat heeft zijn weerslag gehad op de 
verbondenheid tussen Hulst en België/Vlaanderen.  
 

 
Bogardus 1925 

 

 
Eind- 

oordeel 
  

 
Hulst 2012 

 

To close kinship by marriage 
 Gelijk aan de Belg/Vlaming en sterk gevoel 

voor het Belgische/Vlaamse 

To my club as personal chums 
  Duidelijke overeenkomsten, goede band, 

maar niet hetzelfde 

To my street as neighbors 
 Belgisch/Vlaamse heeft de overhand ten 

opzichte van het Nederlandse 
To employment in my occupation in 
my country 

 De middenweg. Een mengelmoes van 
Nederlandse en Vlaamse invloeden  

To citizenship in my country 
 Belgische/Vlaamse invloeden herkenbaar. 

Overwegend Nederlands 

As visitors only in my country 

 Erkent Belgische/Vlaamse kenmerken en 
karaktertrekken. Meer gevoel bij 
Nederland. 

Would exclude from my country 
 Wenst niet geassocieerd te worden met 

Belgie/Vlaanderen. Is een Nederlander 
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Bijlage 1: Interviewrespondenten 
 
Vertegenwoordiger gemeente: 
 

1. Dhr. van Steveninck 
Hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Hulst. Zelf niet woonachtig 
in Hulst, maar wel al geruime tijd werkzaam bij de gemeente. Is bekend met het beleid van 
de gemeente en is tevens in de mogelijkheid om als buitenstaander te beoordelen in 
hoeverre het standpunt op hem overkomt. 
 

Bewoners: 
 

2. Dhr. de Schepper (Bewoner A) 
Beleidsmedewerker Economie & Toerisme bij de gemeente Hulst, maar ook geboren en 
getogen in de gemeente. Is dan ook bekend met zowel het beleid van de gemeente en het 
gevoel onder de bewoners, waartoe hij zelf ook behoord. Zorgt voor een complete en 
duidelijke schakeling tussen gemeente en bewoner. 
 

3. Mvr. de Bruijn (Bewoner B) 
Werkzaam bij de stichting bezoekersmanagement Hulst dat betrokken is bij het vergroten 
van de aantrekkingskracht van Hulst op toeristisch en promotioneel gebied. Tevens politiek 
actief en huidig raadslid in de gemeenteraad. Geboren en getogen in Hulst. Zorgt voor een 
focus op toerisme, politiek en promotioneel vlak en is in staat om te schakelen tussen het 
gemeentelijk belang, aansluitend bij haar functie, en het belang van de bewoner. 
 

4. Dhr. Sponselee (Bewoner C) 
Geboren en getogen in Hulst, gepensioneerd docent aan het middelbaar onderwijs en 
bijzonder geïnteresseerd in geografie en de regio. Is bekend met veel academisch werk en de 
historie van de gemeente. Verduidelijkt de regionale situatie en het historisch perspectief. 
 

5. Dhr. Picavet (Bewoner D) 
Geboren en getogen in Hulst, eigenaar van een horeca gelegenheid in het centrum van de 
stad Hulst en tevens voorzitter van het Midden- en kleinbedrijf (MKB) Hulst. Focus op horeca, 
het MKB in Hulst en het Bourgondische karakter. Is vanuit zijn rol in het MKB ook in staat om 
te schakelen tussen bewoner en gemeente. 
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Bijlage 2: 
 
Interviewvragen/onderwerpen 
Interviewgroep 1: Gemeente (ambtenaar). 
 
Stap 1: Standpunt gemeente/provincie 
 Ontstaansgeschiedenis Zeeuws-Vlaanderen/Hulst 
  Doel:  Introductie onderzoeksdomein. Dieper ingaan op de historie van de  
   gemeente, waarbij gezocht wordt naar aanknopingspunten voor de uitingen 
   op de website. 
 
 Vlaams karakter / meest Vlaamse gemeente in Nederland 
  Doel:  Toelichting verkrijgen op het statement op de website.  
 
 Oorsprong in ontstaansgeschiedenis 
  Doel:  Link tussen de historie en het huidige standpunt maken en de achtergrond 
   van de bewering afbakenen. In hoeverre ligt de basis voor deze uitspraken in 
   de ontstaansgeschiedenis?  
 
 Doel campagne 
  Doel:  Waarom is er gekozen om dit standpunt in te nemen en naar buiten toe uit te 
   dragen? In hoeverre is het een uitspraak gebaseerd op wat er nu speelt 
   (Marketing technisch principe?) 
 
 Totstandkoming campagne 
  Doel:  Welke partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de campagne? 
   (Bedacht door ambtenaren of in samenwerking met het bedrijfsleven  
   en burgers? Waarom wel? Waarom niet? 
 
 Uitingen die ten grondslag liggen aan de campagne 
  Doel:  Waar kan ik en ieder in ander in aanraking komen met deze campagne? Waar 
   kan ik dat typische Belgische/Vlaamse ervaren? Waarin uit zich de  
   verbondenheid met Belgie? Wat zijn de verschillen dan met een typisch 
   Nederlandse gemeente? 
    
Stap 2: Standpunt bewoners 
 Ervaringen met bewoners over deze campagne 
  Doel:  In hoeverre ervaren de bewoners van Hulst deze verbondenheid bij de  
   uitvoering van hun dagelijkse activiteiten?  
 
Afsluiter:  Bogardus Social Distance Scale: Belgie/Vlaanderen  
  Doel:  Introduceren social distance en aangeven dat ik op basis daarvan Hulst wil 
   plaatsen ten opzichte van het Belgische/Vlaamse. In  welke categorie plaatst 
   de gemeente zich in verhouding tot het Belgische/Vlaamse? Wat zijn de 
   verwachtingen over waar de burgers zichzelf zouden plaatsen? Wat verklaart 
   het mogelijke verschil? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Mogelijke gesprekpartners onder bewoners (maatschappelijk actieve burgers)? 
Aanvullende opmerkingen? 
Vragen? 
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Bijlage 3 
 
Interviewvragen/onderwerpen 
Interviewgroep 2: Bewoners 
 
(Afhankelijk van voorbeelden en uitspraken van de gemeente en afhankelijk van eigen  
 bevindingen tijdens bezoeken aan Hulst, dus nog zeer twijfelachtig) 
 
Stap 1: Kijk op Hulst  
 Vlaams/Belgisch karakter 
  Doel:  In hoeverre heeft Hulst een Belgisch/Vlaams karakter? Waaraan kan een 
   buitenstaander dat zien? In hoeverre merkt u als bewoner daar iets van in uw 
   dagelijks leven? 
 
 Contact met het Belgische/Vlaamse 
  Doel:  In welke mate komt de bewoner van Hulst in contact met Belgie? In welke 
   mate is er sprake van toerisme vanuit Belgie naar Nederland en andersom? In 
   hoeverre wordt er gebruikt gemaakt van elkaars voorzieningen?  
 
 Gevoel voor Belgie 
  Doel:  Is België onderdeel van uw dagelijks leven? Meer dan Nederland? Wat voor 
   gevoelens roepen beiden landen bij u op? Ervaart u het als twee landen of als 
   één geheel en waaruit blijk dat? 
 
 Verschil t.o.v. de rest van Nederland 
  Doel:  In hoeverre verschilt Hulst van andere Nederlandse gemeenten? Als u Hulst 
   moest plaatsen tussen Nederland en Belgie wat is dan dichter bij? 
 
Stap 2: Evaluatie gemeentelijk standpunt 
 
 Bekend met het standpunt van de gemeente/provincie? 
  Doel:  Introduceren onderwerp. Peilen in hoeverre het standpunt van de gemeente 
   bekendheid geniet onder de bewoners. Wat is de achtergrond van dit  
   standpunt volgens de bewoner (historie, marketing, gevoelens)? 
 
 Mening over dit standpunt? 
  Doel:   Overgang tussen het gemeentelijk standpunt en de kijk van de bewoner. Wat 
   vindt u van dit standpunt? Wat vindt u er van dat de gemeente dit  
   standpunt naar buiten toe uitdraagt? 
 
Afsluiter:  Bogardus Social Distance Scale: Belgie/Vlaanderen  
  Doel: Introduceren social distance en aangeven dat ik op basis daarvan Hulst wil 
   plaatsen ten opzichte van het Belgische/Vlaamse. In  welke categorie plaatst 
   de bewoner zich in verhouding tot het Belgische/Vlaamse? Waar plaatst de 
   gemeente zichzelf op deze schaal? Wat verklaart het mogelijke verschil? 
 
_________________________________________________________________________________ 
Mogelijke gesprekpartners onder bewoners? 
Aanvullende opmerkingen? 
Vragen? 
 


